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 :املًدص 

( شكبًل من أشكال الشراكة بين Research Chairsُتعد الكراسي البحثية )
ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وىي إحدى مكونات منظومة البحث الجامعات، 

العممي في العديد من الجامعات عمى مستوى العالم، كما ُتعد إحدى األليات الميمة لدعم 
االبتكارات العممية، وتنميتيا، وتحويميا إلى مشروعات جادة، ومنتجة؛ مما ُيسيم في تحقيق 

 مة عمى اقتصاد المعرفة.التنمية المستدامة القائ
، ىدفت الدراسة الحالية إلى: تحديد أىم األسس النظرية لمفيوم الكراسي البحثية وقد

أىم المعوقات التي تواجييا، ومتطمبات نجاحيا، وكذا التعرف عمى كيفية إدارتيا، وتحديد 
لمفيوم وتمويميا، ومعايير تقييميا في الجامعات، فضبًل عن تحديد أىم األسس النظرية 

وضع تصور مقترح إلدارة الكراسي في الجامعات المصرية، وأخيرًا:  االبتكار، وتحميل مؤشراتو
، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي البحثية لدعم االبتكارات العممية في الجامعات المصرية

 التحميمي؛ والذي يعتمد عمى الوصف، والتفسير، والقياس، والتحميل.
: وتناول: األسس األٍٚ احملٛز؛ وىي: نظري سبعة محاورد تضمن اإلطار الوق

معوقات إنشاء الكراسي أىم  وتناول :احملٛز ايجاْٞو، النظرية لمفيوم الكراسي البحثية
إدارة الكراسي كيفية  وتناول :احملٛز ايجايحومتطمبات نجاحيا في الجامعات، والبحثية، 
األسس أىم وتناول  احملٛز ايسابع:الجامعات، ويا، ومعايير تقييميا في ، وتمويمالبحثية

تناول مؤشرات البحث العممي، و  احملٛز ارتاَظ:و ،النظرية لمفيوم االبتكار في الجامعات
احملٛز أىم نتائج الدراسة، وأخيرًا:  وتناول احملٛز ايطادع:و، واالبتكار في الجامعات المصرية

التصور المقترح إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار في الجامعات  تناولو  :ايطابع
 المصرية.

 .0202 الكراسي البحثية، االبتكار، الجامعات المصرية، رؤية مصر إدارةايهًُات املفتاس١ٝ:  
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A Suggested Perception for the Management of Research Chairs to 

Egyptian Universities in the Light of Egypt Support the Innovation in 

Vision 2030 

Dr. Afkar Said Khamiss Attia 
Assistant Professor in Educational Administration 

& Education Policies department 

Faculty of Education- Alexandria University 

Abstract:  
Research chairs are a form of partnership between Universities and 

the private sector, it is one of the components of the scientific research 

system in many Universities worldwide, and it is also an important way to 

support scientific innovations, and turning them in to productive projects; 

which helps to achieving sustainable development based on the knowledge 

economy. 

The current study aimed to: Identify the most important 

theoretical foundations for the concept of research chairs, identify the 

most important obstacles facing them, the requirements for their success, 

and learn how to manage and finance them, as well as define the most 

important theoretical foundations for the concept of innovation, analyze 

its indicators in Egyptian universities, and finally, the study suggests a 

Perception for the Management of research chairs to support the 

innovation in Egyptian Universities. The study used the descriptive 

analytical method, which is based on description, interpretation, 

measurement, and analysis. 

The theoretical framework included seven axes: The first axis 

included: the theoretical foundations of the concept of research chairs. 

The second axis included: the most important obstacles to creating 

research chairs, and the requirements for their success in Universities. The 

third axis included: how to manage research chairs, their financing, and 

the criteria for their evaluation in Universities. The fourth axis included: 

the most important theoretical foundations for the concept of innovation 

in universities. The fifth axis included: the indicators of scientific research 

and innovation in Egyptian universities. The sixth axis included: the most 

important results of the study, and finally: the seventh axis included: the 

proposed perception of managing research chairs to support innovation in 

Egyptian Universities. 

Keywords: 

(Research Chairs Management- Innovation - Egyptian Universities- Egypt 

Vision 2030)                 
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 َكد١َ:

لجامعات؛ فيو مصدرًا التي تقوم بيا اُيعد البحث العممي واحدًا من أىم الوظائف 
كما أنو يمعب لتقدم الجامعات، وتميزىا،  رئيساً ، وركنًا أساسيًا لممعرفة التي يحتاجيا اإلنسان

لذا: ترتبط ُسمعة الجامعات، ومكانتيا بقدرتيا دورًا أساسيًا في ابتكار التكنولوجيا، وتطويرىا، 
جتمع، ُتسيم في تقدم الم ، وابتكاراتعمى البحث العممي، وبما تنتجو من بحوث، ومشروعات

ه حياة تتسم بالسعادة، والرفاىية؛ لذا: التي تضمن ألفرادالمعرفة  ه منوزيادة رصيدوازدىاره، 
، وتنمية االبتكار، أضحى السباق الحقيقي بين الدول ىو سباق نحو تطوير البحث العممي

 .ودعمو
العشرين، وزيادة عدد الحادي و ومع زيادة التطورات االقتصادية منذ بداية القرن 

حدة التنافس بينيا؛ زادت الحاجة إلى تنظيم البحث العممي،  وتصاعد، وتطورىا، المؤسسات
زيد من االىتمام بعممية الذي ييدف إلى تطوير الخدمات، والمنتجات المقدمة؛ مما أدى إلى م

باعتبارىا من العناصر المؤثرة عمى نمو اقتصاديات الدول، وزيادة إنتاجيتيا، وتحقيق  االبتكار
كما أضحى االبتكار معيارًا ُيحدد عمى أساسو ، (1)افيا االقتصادية، وتنمية المجتمع ككلأىد

لتحقيق الثروة، وأحد  اً أصبح ُينظر إليو باعتباره مصدر و درجة تقدم المجتمعات، ورقييا، 
 العوامل الميمة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات. 

الدول المتقدمة، وتحقيق تنمية مستدامة بركب إلى المحاق وفي إطار سعي مصر 
؛ جاءت استراتيجية وفقًا لتوصيات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق النقد الدولي

الُبعد وىي: ، والتي ترتكز عمى ثبلثة أبعاد رئيسية؛ 0202رؤية مصر  -التنمية المستدامة
والطاقة، واالبتكار، والبحث العممي، التنمية االقتصادية، ) :محاور ؛ والذي يشملاالقتصادي

العدالة )محاور:  ؛ والذي ُيغطيالُبعد االجتماعيو ، (والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية
البيئة، )يتضمن محاور:  والذي ؛الُبعد البيئيو ، (والصحةاالجتماعية، والتدريب، والثقافة، 

 ؛ة، واألمن القومي، والسياسة الداخمية، فضبًل عن محاور السياسة الخارجي(والتنمية العمرانية
  .(0)، ومحددًا لمحاورىا األخرىعد إطارًا جامعًا لبلستراتيجيةتُ الذي و 

المعرفة، واالبتكار، "مفيوم  0202حددت استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وقد 
إنتاج المعرفة، ونقميا بكافة صورىا في مختمف مستويات التعميم،  :؛ ليشمل"والبحث العممي

مي، واإلسيام المعرفي وآليات التنشئة، ورعاية المواىب، وتشجيع االبتكار، والبحث العم
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في تحقيق أىداف التنمية المستدامة؛ من خبلل ربط مخرجات البحث األكاديمي؛ مما ُيسيم 
  .(3)ات التنموية المختمفةالعممي، واالبتكار باحتياجات القطاع

الرؤية االستراتيجية " 0202بمورت استراتيجية التنمية المستدامة وجدير بالذكر: فقد 
مجتمع مبدع،  و0202كون مصر بحمول عام في: أن ت "واالبتكار ،لممعرفة، والبحث العممي

يضمن  ،ومبتكر، ومنتج لمعموم، والتكنولوجيا، والمعارف المختمفة، يتميز بوجود نظام متكامل
وتتمحور القيمة التنموية لبلبتكار، والمعرفة، ويربط تطبيقاتيا باألىداف، والتحديات الوطنية، 

لعممي إلى البلزمة لتحويل المعرفة، واالبتكار، والبحث ا ذه الرؤية حول توفير جميع العواملى
وتتبمور ىذه الرؤية في ة، مالتنموية خبلل الفترة القادالمجتمع احتياجات منتج ذو قيمة، ُيمبي 

 : (4)تحقيق ثبلثة أىداف أساسية؛ وىي
النيوض بالمعرفة من خبلل تييئة بيئة محفزة تتعمق بالتشريعات، والسياسات  .1

 األساسية، وتعظيم اإلنتاج المعرفي.ية، والتسييبلت التمويمية، وتطوير البنية االستثمار 
عمى تحويل المعرفة إلى قيمة تنموية؛ وذلك  قادر تطوير نظام وطني متكامل لبلبتكار، .0

من خبلل تطوير التعميم العالي، والبحث العممي، فضبًل عن تشجيع اإلنتاج اإلبداعي، 
درة المؤسسات الخاصة عمى االبتكار، واالحتياجات التنموية، وزيادة ق والربط بين

 اإلبداع.
ومخرجات ، وربط تطبيقات المعرفة، ، وكيفية مواجيتياتحديد األولويات، والتحديات .0

 .االبتكار داخل القطاعات المختمفة منزيادة ما يتم إنتاجو و االبتكار بتمك األولويات، 
تنمية ُيعد ؛ 0202ومن ىذا المنطمق، ووفقًا الستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 

، والربط بينو، وبين االحتياجات التنموية في ، ودعم االبتكار، واستثمارهالبحث العممي
لما لو من دور وذلك  ؛لتي تسعى مصر إلى تحقيقياااألىداف أىم من  القطاعات المختمفة

تفعيل  أكدت االستراتيجية عمى ضرورةلذا:  التنمية المستدامة؛كبير في تحقيق أىداف 
المؤسسات األكاديمية، والبحثية من ناحية، وبين القطاع بين  الشراكة في مجال البحث العممي

لربط بين مخرجات المعرفة، تنمية االبتكار، وتشجيعو، واالخاص من ناحية أخرى؛ وذلك ل
االستثمارات في مجال البحث العممي، مع توفير المحفزات واحتياجات السوق، وتعظيم حجم 

االستثمار في مجال البحث دعم االبتكار، و عمى لتشجيع القطاع الخاص  ؛المالية، والتسويقية
 العممي.
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شكبًل من أشكال الشراكة بين  (Research Chairs) الكراسي البحثية وُتعد
البحث  مكونات منظومةوىي إحدى ، الخاص، والقطاع مؤسسات المجتمع المدنيو الجامعات، 

 لدعمكما ُتعد إحدى األليات الميمة العممي في العديد من الجامعات عمى مستوى العالم، 
في تحقيق ؛ مما ُيسيم جادة، ومنتجة مشروعات إلى ا، وتحويميا، وتنميتياالبتكارات العممية

 امة القائمة عمى اقتصاد المعرفة.التنمية المستد
وبين  عمى الشراكة بين إحدى المؤسسات األكاديمية،مفيوم الكراسي البحثية  ويركز

التمويل البلزم  ، أو الشخصالجيةىذه ؛ بحيث ُتقدم أو شخص خارجي عنيا ،جيةشركة، أو 
نشاط بحثي معين، وفي المقابل تييئ المؤسسة األكاديمية البيئة مجال، أو قطاع، أو لدعم 

ويتكون الكرسي البحثي من مجموعة ، (1)إلتمام ىذه الميمة، ونجاحيا البلزمةالبحثية 
متنوعة من الباحثين المتميزين الحاصمين عمى درجة الدكتوراه، وما بعدىا، والمتخصصين في 

  .(6)مجال عممي معين، يرأسيم باحث رئيسي، ُيطمق عميو أستاذ الكرسي البحثي
بيدف  ؛إنشاء الكراسي البحثية عمىعمى مستوى العالم  الدولمن  اً عديد حرصتقد و 

المؤسسات الخاصة عمى  وحثتنمية اإلبداع، واالبتكار، و وتطويره، إثراء البحث العممي، 
نتاجيمتبني أفكارىم، و و ، المبتكرينالباحثين  تشجيع بداعاتيم التكنولوجية؛ مما  ا  العممي، وا 

، كما ُيسيم في تقميل األعباء المالية المجاالت سيم في إثراء المعرفة اإلنسانية في كافةيُ 
 ما يتعمق بتمويل األبحاث العممية.الممقاة عمى عاتق الدولة في

إنشاء الكراسي ب قامت في مقدمة الدول العربية التي المممكة العربية السعوديةتأتي و 
الجامعات العريقة، ، وقد كانت انطبلقاتيا األولى بإنشاء كراسي عممية وقفية في بعض البحثية
، ودعم الدين أموروسيمة دعوية إليضاح كمويل من مؤسسات، وشخصيات سعودية؛ وذلك بت

كرسي الممك عبد العزيز في جامعة كاليفورنيا البحث العممي، ومن أىم ىذه الكراسي: 
، وكرسي الممك فيد في جامعة ىارفارد األمريكية، م(4113) األمريكية، والذي تأسس عام

من العديد  إلى، ثم انتقمت ىذه التجربة بعد نجاحيا (1)، وغيرىام(4113) تأسس عاموالذي 
في معظم التخصصات  اً بحثي اً ( كرسي004)أكثر من والتي ينشط بيا ، الجامعات السعودية

 في الجامعات. العممي البحثضمن منظومة الطبية، واليندسية، واإلنسانية، وذلك 
الكراسي البحثية؛ بيدف تنمية المعرفة اإلنسانية، والتقريب  نشأتمان وفي سمطنة عُ 

وُيعد كرسي أستاذية السمطان قابوس ، ت، والتبلقي الحضاري بين الشعوببين مختمف الثقافا
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ي لمدراسات اإلسبلمية، والعربية في جامعة جورج تاون بالواليات المتحدة األمريكية أول كرس
( كرسيًا 16إلى ) ، ويصل عددىا اليوم(و1892) عامبحثي تم تأسيسو في سمطنة ُعمان 

 .(9)مختمف الجامعات عمى مستوى العالمبحثيًا في 
توأمة الجامعات، وبرنامج  برنامجالكراسي البحثية من خبلل  نشأت فقد :مصر أما في

؛ (و1880) عام سستأ والذي(، Twin/ Unesco Chairs Programكراسي اليونسكو )
، سد الفجوة بينيا، و بين مؤسسات التعميم العالي في الدول النامية يدف تحقيق التعاوني
؛ وذلك من خبلل أسموبين؛ وىما: شبكات معمومات مشتركة بين الدول المتقدمةبين و 

العممي،  البحثتيدف إلى: دعم و الجامعات، وكراسي األستاذية الدولية التي يعينيا اليونسكو؛ 
  .(1)كاديميةونقل المعمومات من خبلل القنوات األ 

: دراسة ؛ مثلالكراسي البحثيةالمختمفة الدراسات، والبحوث وقد تناولت العديد من 
سماعيل،  والتي ىدفت إلى: التعرف عمى أىمية الكراسي البحثية في  (،و0219)أحمد، وا 

كات البحثية التي تنمية البحث العممي في الجامعات السعودية، وأوصت بضرورة دعم المشار 
ودراسة ، (12)، واالىتمام بنشر ما تنتجو من بحوث في المجتمع المحميتمك الكراسيترعاىا 

ىدفت إلى: التعرف عمى واقع الكراسي البحثية في المممكة العربية  التيو  ،(و0219)الحربي، 
 .(11)السعودية، وتطويرىا في ضوء خبرتي كندا، وجنوب إفريقيا

ىدفت إلى: تقييم تجربة الكراسي البحثية في  فقد(؛ و0212دراسة )القحطاني، أما 
، وترتبط الجامعات الناشئة في المممكة العربية السعودية، والتي ال يتجاوز عمرىا عشر سنوات

، (10)تنظيميًا بوزارة التعميم العالي من حيث اإلشراف، ولكنيا تتمتع باالستقبلل اإلداري، والمالي
إلى: التعرف عمى دور الكراسي البحثية في رفع ( و0219ىدفت دراسة )المالكي،  كما

تصنيف الجامعات السعودية، وذلك من خبلل التركيز عمى أبرز مؤشرات معايير تصنيف 
 .(10)الجامعات العالمية
إلى: وضع آلية مقترحة لبناء كراسي بحثية  (و0218دراسة )منصور،  كما ىدفت

ألمانيا، وجنوب إفريقيا، والمممكة لخدمة المجتمع في مصر، وذلك في ضوء خبرات كل من 
التعرف عمى معايير  :إلى (و0219بور، في حين ىدفت دراسة )غ ،(14)العربية السعودية

القدرة التنافسية لمجامعات، ومؤشراتيا، ووضع تصور مقترح إلدارة الكراسي العممية في 
 Alدراسة "الشمري، والحبيب" ) أما، (11)الجامعات المصرية لتعزيز قدرتيا التنافسية
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Shamry, T., & Al Habeeb, A., 2016)اكتشاف دور الكراسي : إلى فقد ىدفت ؛
مساىمتيا في مدى من خبلل دراسة ؛ دعم الحراك العممي في الجامعات السعودية البحثية في

 .(16) العمميةوعقد المقاءات  ،تطوير البحث العممي
 ,.Francisco J. Cantu, et al)كانتو، وأخرون" "فرانسيسكو دراسة  كما ىدفت

‐Knowledgeعمى المعرفة  لمتطوير القائم: تقديم نموذج إلى( 2009 Based 

Development (KBD)  مؤسسة "ديمونتري في  استراتيجية الكراسي البحثيةباستخدام
عمى توليد المعرفة العممية،  ىذا النموذج ؛ وذلك لوصف مدى تأثيرالمكسيكالتكنولوجية" ب
وتوصمت المجموعات البحثية في الجامعات؛  -خاصة– المختمفةفي المؤسسات  والتكنولوجية

إلى: التأثير اإليجابي ليذا النموذج عمى تعزيز التنمية االقتصادية، واالجتماعية لمختمف 
 .(12) جابيةاإليبضرورة تبنيو نظرًا لنتائجو  الدراسة المناطق في المكسيك، وأوصت

 ,.Mirnezami, S., & Beaudry, C)"ميرنيزامي، وبودري" دراسة  كما ىدفت

معرفة مدى تأثير الكراسي البحثية عمى اإلنتاجية العممية، ودورىا في رفع  :إلى (2016
تصنيف الجامعات الكندية، وذلك من خبلل دراسة مجموعة من المؤشرات المختمفة لمعايير 

رفع مستوى البحث  عمىالكراسي البحثية  تأثير :تصنيف الجامعات، وتوصمت الدراسة إلى
 .(19) الجامعاتالعممي في 

" ماكموفمين" فضبًل عن العديد من الدراسات األخرى؛ مثل دراسات كل من:
(Mclaughlin, M., 1997)(18)، جرانت، ودراكيش" و"(Grant, K., & Drakich, J., 

 ,.Fedderke, J., & Goldschmidt, M) "فيدرك، وجولدشميت"و، (02)(2010

 وغيرىا.، (00)(Mirnezami, S., 2015)"ميرنيزامي"  ، و(01)(2015

الشراكة  مثل واحدة من أىم ألياتتُ الكراسي البحثية أن  ُيمكن القول: من كل ما سبق
البحث العممي، وتحقيق  دعم؛ لما ليا من دور كبير في ين الجامعات، وبين القطاع الخاصب

باتت و ، عمى مستوى العالم العريقةتبنتيا العديد من الجامعات لذا: فقد  التنمية المستدامة؛
القادرين عمى إثراء المعرفة اإلنسانية ، يا الستقطاب الباحثين المتميزينفيما بينتتنافس 

بلزمة لتمويل أنشطة ىذه وتخصيص الموارد المالية البقدراتيم، ومياراتيم، وأبحاثيم المتميزة، 
ستفادة منيا في دعم والوقوف عمى طبيعتيا؛ لبلدراستيا، ضرورة ؛ مما يتطمب الكراسي
 في الجامعات المصرية.العممية  اتوتنمية االبتكار ، البحث
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 َػه١ً ايدزاض١، ٚأض٦ًتٗا:

 ,The Global Competitiveness Reportيشير تقرير التنافسية العالمية )

االختراعات الدولية المشتركة مقارنة مؤشر نسبيًا في  موقعًا متأخراً (؛ إلى احتبلل مصر 2019
الـ )ل المركز ، بينما تحت(98/141الـ )بالدول التي يغطييا التقرير؛ حيث تحتل المركز 

براءات مؤشر تسجيل في  (80/141الـ )المنشورات العممية، والمركز مؤشر في  (49/141
( في مؤشر اإلنفاق عمى البحث، والتطوير من إجمالي الناتج 10/141الـ والمركز )االختراع، 
وتحتل المركز اإلجمالي )الـ ( في مؤشر العبلمات التجارية، 121/141والمركز )الـ المحمي، 

  .(00)( في مؤشر القدرة عمى االبتكار61/141
برغم الجيود التي تبذليا الجامعات المصرية لمنيوض بالبحث العممي، ودعم و 

وُيمكن إجمال أىم  ،ياواجيإال أن الواقع يشير إلى وجود عديدًا من التحديات التي ت؛ كاراالبت
 : (04)عمى النحو األتي 0202 لمصر فقًا الستراتيجية التنمية المستدامةو ىذه التحديات 

 شريعية لتحفيز االبتكار، وحمايتو.ضعف المنظومة الت -1
واالبتكار، وعدم االستفادة من مخرجات البحث ضعف التنسيق بين احتياجات المجتمع،  -0

 ا المجتمع المصري.العممي في مواجية التحديات األساسية التي يعاني مني
بتكار، قصور التخطيط القطاعي في تحديد األولويات القومية، وربطيا بمنظومة اال -0

 تمفة.والمعرفة، والبحث العممي؛ لتحديد مستوى مرتفع من التنافسية في القطاعات المخ
 ميةعدم كفاية الحوافز التمويمة لمربط بين المعرفة، واالبتكار، و عدم وجود آلية متكام -4

انعكس سمبيًا عمى إنتاج ؛ مما لمبحث العممي، وضعف نسبة اإلنفاق المخصصة لبلبتكار
 االبتكار.

 .؛ نظرًا الرتفاع تكمفتوضعف قدرة القطاع الخاص عمى االبتكار، وتسويقو -1
 ة.العممي واضحة لتسويق نتائج البحوثد سياسة عدم وجو  -6
 ضعف ثقافة االبتكار في المجتمع. -2
  ضعف الوعي بأىمية الممكية الفكرية، وحمايتيا. -9

التي تواجو  من المشكبلت، والمعوقات كثيراً وجود إلى الدراسات عديدًا من أشارت كما 
 مثل: ؛وتسويقو، وتنميتواالبتكار،  دعمدوره في مما يؤثر عمى  البحث العممي في مصر؛

لى وجود سياسة إفي مصر البحث العممي  افتقارإلى  ؛ والتي أشارت(و0210دراسة )حباكة، 



 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

- 4411 - 

دوارىا سوء فيم الجامعات ألفضبًل عن ، في المجبلت الدولية ، وقمة األبحاث المنشورةواضحة
 ( بعضو0211 وأبو غزالة ، وناصف،وأضافت دراسة )سبلمة، (01)في نظم االبتكار الوطنية

المعوقات األخرى؛ مثل: ضعف اإلعبلم عن الخدمات االستشارية، وبرامج البحوث التي ًتسيم 
الجامعات فييا، وكذا ضعف الوعي بأىمية البحث العممي، ودوره في تنمية االبتكار في كثيٍر 

 .(06)من المواقع البحثية، والخدمية
؛ األخرىالمعوقات  بعض( و0214عرجاوي، أحمد محمد محمد، دراسة ) أضافتكما 

مقارنة بما تخصصو دول لمصرف عمى البحث العممي  قمة الموارد المالية المخصصة: مثل
عدم وجود و من نسبة الدخل القومي،  عميو، وعدم زيادة نسبة اإلنفاق العالم في ىذا المجال
جتماعية االتجاىات اال  وانخفاضتعقيد اإلجراءات المالية، ، فضبًل عن ومركز قومي لتمويم

   .(02)، والمؤسسات الخاصة في تمويمو، وقمة مشاركة الييئاتلدعمومؤيدة ال
أن معظم المخصصات المالية  (؛ فقد بينتو0210 وآخرون، إبراىيم،دراسة ) أما

عمى البحث العممي في مصر موجيو إلى اإلنفاق الرأسمالي  المدرجة بالموازنة لبلنفاق
المخصص إلقامة المباني، والمنشئات، كما أن نسبة كبيرة من ميزانية البحث العممي قد تصل 

%( موجيو إلى اإلنفاق عمى مرتبات العاممين، والموظفين في قطاع البحث العممي، 11إلى )
مؤسسات بين وقطاع األعمال من جية، و ضعف العبلقة بين قطاع الصناعة،  عن فضبلً 

 .(09)البحوث الجامعية، وغير الجامعية من جية أخرى
(: فقد أجممت المعوقات التي يعاني منيا البحث العممي و0219حسن، أما دراسة )

؛ في: غياب إطار عام التخاذ مبادرات درتو في دعم االبتكارتؤثر عمى قالتي في مصر، و 
واالبتكار بين الجامعات، والمؤسسات األخرى، وضعف التمويل المخصص مشتركة في البحث، 

لبلبتكارات العممية، وقمة وجود خطط طويمة المدى توضح أىداف البحث العممي، والتطوير 
، فضبًل عن قمة االىتمام باالبتكارات العممية ذات الصمة بمشروعات التنمية، وعدم التكنولوجي

ُتحدد الرؤية المستقبمية لمبحث العممي بما يتوافق مع التغيرات  وجود إدارة عممية بالجامعات؛
 . (08)المحمية، واإلقميمية، والعالمية

ترتيب  تراجعأسباب أىم (؛ عمى أن أحد و0212إسماعيل، دراسة ) كما أكدت
ابتكاراتيا وضعف ، البحثي ىادور قصور  ىوالجامعات المصرية في التصنيفات العالمية 

، (31)(و0219و)الدجدج، ، (34)(و0218)محمد،  كبًل من: اتواتفقت معيا دراس، (31) العممية



 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

- 4411 - 

 أكدت؛ والتي (31)(و0211، و)إسماعيل، (31)(و0219، )فرغمي، (33)(و0219، ، ونداو)زاىر
بيا عن قوائم التصنيفات ، وغياضعف القدرات التنافسية لمجامعات المصرية عمىجميعيا 
وضعف قدرتيا عمى االبتكار في المجاالت ، البحث العممي في تدني مستواىالنظرًا  ؛العالمية

 المختمفة؛ نظرًا لضعف ميزانيتيا، وعدم كفاية الموارد المالية المخصصة لمباحثين.
حسيني، )األخرى؛ مثل دراسات كل من:  ، والبحوثفضبًل عن العديد من الدراسات

و)تيامي، ، (31)(و0210و)قمر، وغانم، ، (31)(و0211و)توني، ، (31)(و0228
و)عبد ، (14)(و0216و)زاىر، وأبو سعدة، وىناء، ، (11)(و0211و)محمد، ، (31)(و0214

، (11)(و0219و)أحمد، وأحمد، ، (13)(و0216و)محمود، وأحمد، ، (11)(و0216السبلم، 
و)عبد ، (11)(0218 ورشاد و)شحاتة،، (11)(و0218و)سيد، ، (11)(و0219بدوي، و)

وجود إلى جميعيا والتي أشارت وغيرىا، ، (48)(و0218و)غبور، ، (11)(و0218المولى، 
؛ مما يؤثر عمى منظومة البحث العممي في مصر التي تواجو ، والمعوقاتالتحديات عديدًا من

 ، وتنميتيا.دوره في دعم االبتكارات العممية
التي  المجتمعية أشكال الشراكة شكبًل منونظرًا ألىمية الكراسي البحثية باعتبارىا 

دورىا في تنمية البحث العممي، ودعم ل الجامعات عمى مستوى العالم؛ نظراً  عديدًا منتتبناىا 
؛ مما يتطمب ضرورة دراستيا، واإلفادة كافة المجاالتفي ، وجذب الباحثين المتميزين كاراالبت
  في الجامعات المصرية. في دعم االبتكارمنيا 
 :األتٞ ع٢ً ايطؤاٍ ايس٥ٝطٞاإلداب١ اذتاي١ٝ ايدزاض١  حتاٍٚيرا: 

لتحقيق أىداف رؤية  في الجامعات المصريةلدعم االبتكار الكراسي البحثية  كيف ُيمكن إدارة
 ؟0202مصر 

 ٜٚتفسع َٔ ٖرا ايطؤاٍ ايس٥ٝظ األض١ً٦ ايفسع١ٝ األت١ٝ:

 كما حددتيا األدبيات المختمفة؟ لمفيوم الكراسي البحثية النظريةما األسس  -1
 ؟متطمبات نجاحيا في الجامعاتأىم وما ؟ إنشاء الكراسي البحثية معوقاتما  -0
 كيف ُيمكن إدارة الكراسي البحثية، وتمويميا في الجامعات؟ -0
 كما حددتيا األدبيات المختمفة؟ لنظرية لمفيوم االبتكارما األسس ا -4
 االبتكار في الجامعات المصرية؟البحث العممي، و مؤشرات ما  -1
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 في الجامعات المصرية دعم االبتكارلإلدارة الكراسي البحثية  التصور المقترحما  -6
 ؟0202مصر  لتحقيق أىداف رؤية

  أٖداف ايدزاض١:

 :يأتيتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من األىداف من أىميا ما  
وأىميتيا، وخصائصيا، ، تعريفيانشأتيا، و اسي البحثية؛ من حيث: الكر  طبيعةتحديد  -1

 في الجامعات. ، ومعوقاتيا، ومتطمبات نجاحياوأنواعيا، وأىدافيا
وتنظيميا اإلداري، ومعايير اختيار استاذ ، رة الكراسي البحثيةإدا كيفيةالتعرف عمى  -0

 ومعايير، الكرسي البحثي، ومسؤولياتو، وكذا التعرف عمى كيفية تمويل الكراسي البحثية
 في الجامعات. تقييميا

وخطوات تطبيقو، ، مبادئوو ، وأىميتو، وخصائصو ،مفيوم االبتكارالتعرف عمى  -0
 في الجامعات. مقوماتو، ومتطمبات تنميتوو 

 تحميل مؤشرات البحث العممي، واالبتكار في الجامعات المصرية. -4
في الجامعات لدعم االبتكارات العممية  إلدارة الكراسي البحثية وضع تصور مقترح -1

 .0202؛ وذلك لتحقيق أىداف رؤية مصر المصرية
 أ١ُٖٝ ايدزاض١:

 ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى:  
التي التوجيات االستراتيجية  إحدى االكراسي البحثية؛ باعتبارى فكرةتسميط الضوء عمى  -1

تتبناىا عديدًا من الجامعات عمى مستوى العالم، وتوجيو عناية المسؤولين، وصانعي 
في الجامعات ر البحث العممي، ودعم االبتكار في تطويالقرار في مصر إلييا؛ مما ُيسيم 

محور ، وتحقيقًا ألىدافيا فيما يتعمق ب0202وذلك بما يتمشى مع رؤية مصر  المصرية،
 دعم االبتكار، والمعرفة، والبحث العممي.

يساعد مما  ؛ومتطمبات نجاحيا في الجامعات، الكراسي البحثية إنشاء معوقاتتحديد  -0
أىم نقاط أىم نقاط القوة، ودعميا، وتحديد ، وصانعي القرار عمى تحديد المسؤولين

  .ومحاولة التغمب عمييا، الضعف
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التي تواجو  إبراز الدور الذي ُيمكن أن تمعبو الكراسي البحثية في التغمب عمى المشكبلت -0
بين المؤسسات  مشاركة المجتمعيةال البحث العممي في مصر باعتبارىا آلية من آليات

 . البحثية، والقطاع الخاص
ُيسيم تحميل مؤشرات البحث العممي، واالبتكار في الجامعات المصرية عمى مساعدتيا  -4

عمى معرفة موقعيا بين الجامعات المختمفة؛ مما يساعد المسؤولين، وصانعي القرار عمى 
في تحسين مكانة  ؛ مما ُيسيم، وبناء سياسات فعالة لبلبتكارتطوير السياسات المتبعة

 الجامعات المصرية عمى كافة المستويات.
قد ُتسيم ىذه الدراسة في فتح آفاق جديدة لمباحثين في مجال الشراكة بين المؤسسات  -1

البحثية، ومؤسسات القطاع الخاص؛ لدعم البحث العممي، والتغمب عمى المشكبلت التي 
نقص في ظل  -خاصة –إثراء المكتبة المصرية في تواجيو، كما ٌتسيم ىذه الدراسة 

وذلك في حدود  -الدراسات، والبحوث التي تناولت الكراسي البحثية في الجامعات المصرية
 عمم الباحثة.
 :ٚخطٛاتٗآَٗر ايدزاض١، 

لوصفي التحميمي، اقتضت الدراسة الحالية نظرًا لطبيعتيا، وأىدافيا استخدام المنيج ا
 ذلك من خبلل الخطوات األتية:و ، البحث، والتفسير، والقياس، والتحميلوالذي يعتمد عمى 

؛ لموقوف المختمفة، وتحميميا مسح األدبياتقامت الباحثة بلئلجابة عمى السؤال األول:  -1
 وأنواعيا، أىدافياو وأىميتيا، وخصائصيا، ، وتعريفيا، الكراسي البحثية نشأة عمى

 .المختمفة في الجامعات
؛ لمتعرف المختمفة، وتحميميا األدبيات عمى السؤال الثاني: قامت الباحثة بمسح لئلجابة -0

 .في الجامعات، وأىم متطمبات نجاحيا الكراسي البحثيةإنشاء  معوقاتعمى 
؛ لتحديد ، وتحميميالئلجابة عمى السؤال الثالث: قامت الباحثة بمسح األدبيات المختمفة -0

 .في الجامعات تقييميا ومعايير، وتمويميا، إدارة الكراسي البحثية كيفية
لتحديد  مسح األدبيات المختمفة، وتحميميا؛لئلجابة عمى السؤال الرابع: قامت الباحثة ب -4

مقوماتو، ومتطمبات وخطوات تطبيقو، و  مفيوم االبتكار، وخصائصو، وأىميتو، ومبادئو،
 في الجامعاتتنميتو 
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تحميل مؤشرات البحث العممي، واالبتكار في بلئلجابة عمى السؤال الخامس: قامت الباحثة  -1
 ، ومؤشرالمعرفة العالميةمؤشر  بعض المؤشرات؛ وىي: الجامعات المصرية اعتمادًا عمى

"المعرفة، واالبتكار، والبحث العممي" االبتكار العالمي، ومؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر 
   في مصر. التنمية المستدامةوفقًا الستراتيجية 

ًا إلدارة مركز نشاء إل  تصور مقترحوضع لئلجابة عمى السؤال السادس: قامت الباحثة ب -6
 الكراسي البحثية في الجامعات المصرية لدعم ابتكاراتيا العممية.

 ايدزاض١:  َصطًشات

  (:Management Research Chair) ايهساضٞ ايبشج١ٝإداز٠  تعسٜف 

"، بأنو: "مقعد من الخشب، ونحوه لجالس واحد لغةً  ُيمكن تعريف الُكرِسي   :يػًٜٛا
، أما البحث؛ فُيمكن تعريفو لغًة؛ بأنو: "بذل (11)وىو: "مركز عممي في الجامعة، يشغمو استاذ""

 ؛رسالة، أو دراسة، أو مقال، وىو: "(14)الجيد في موضوع ما، وجمع المسائل التي تتصل بو"
  .(11)اُيعالج موضوعًا عمميًا، أو أدبيًا، أو نحوىم

بأنيا: "مدخل إصبلحي لوظيفة اصطبلحًا الكراسي البحثية  ُيمكن تعريف :اصطالسًا
البحث العممي في الجامعات لدعم قدراتيا التنموية، واإلبداعية، وىي تقوم عمى الشراكة بين 

"مجموعة من البرامج  :وىي، (13)أو مؤقتة" ،والخاص، وتكون بصفة دائمة ،العام ين:القطاع
ثراء المعرفة اإلنسانية، وخدمة قضايا التنمية  البحثية التي تيدف إلى تطوير الفكر، وا 

  .(11)أو مؤقتة" المحمية، ويتم تمويميا من خبلل ممول، وتأخذ شكل منحة نقدية دائمة،
مجموعة ُيمكن تعريف الكراسي البحثية إجرائيًا في ىذه الدراسة؛ بأنيا: " :إدسا٥ًٝا

والمعرفة، ، العممي دعم البحث تيدف إلىداخل الجامعة؛ من البرامج البحثية، واألكاديمية 
ىي ، و ويتم تمويميا إما بصورة دائمة، أو مؤقتةالمتخصصة، العممية واالبتكارات في المجاالت 

 مبتكرةلو إسيامات عممية  تتكون من مجموعة من الباحثين المتميزين، يرأسيم عالم متميز؛
 ."أستاذ الكرسي البحثي :طمق عميويُ  ،مجالوفي 
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ُٝكصد بٗا يف ٖرٙ ايدزاض١:  "الوحدة المسئولة عن  أَا إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ؛ ف
تنفيذ خطط برامج الكراسي البحثية، وأنشطتيا، ومشروعاتيا، وىي المسؤولة عن جميع 

لفنية، وتتولى جميع المسؤوليات البلزمة الميام األكاديمية، واإلدارية، والمالية، والتنظيمية، وا
 لتوجيو الكراسي البحثية لتحقيق أىدافيا".

 (:Innovation) تعسٜف االبتهاز

"إبداع، أو اختراع، ما ُيبتدع، أو ُيخترع، وىو ُيمكن تعريف االبتكار لغًة بأنو:  :يػًٜٛا
 .(16)إليو"، و"ابتكر الشىء: "ابتدعو، غير مسبوق (11)يأتي من المصدر: ابتكر"

، أو لى منتجعممية تحويل الفكرة إُيمكن تعريف االبتكار اصطبلحًا بأنو: " :اصطالسًا
وتتحدد ، (11)وىو: "قدرة الفرد عمى اتباع نمط جديد في التفكير"، (11)عممية، أو خدمة جديدة"

 (؛ وىو: االبتكار الذي يأتي بمنتجات جديدة ذاتProductمجاالت االبتكار في: المنتج )
(؛ وىو: االبتكار Processخصائص أفضل؛ تمبي احتياجات العمبلء بكفاءة أعمى، والعممية )

الذي يأتي بطريقة جديدة، أو تكنولوجيا جديدة؛ ُتغير طريقة العمل، ويتحقق من خبلليا 
االبتكار في تقديم خدمات  (؛ وىو:Service)الخدمة إنتاجية أعمى، باستخدام موارد أقل، و 

  .(18)جديدة
 :ُُٜهٔ تعسٜف االبتهاز يف ادتاَعات إدسا٥ًٝا يف ٖرٙ ايدزاض١؛ بأْ٘إدسا٥ًٝا: 

المعرفة، واألفكار الجديدة ذات القيمة، والتي يتم إنتاجيا داخل الجامعات، وتطبيقيا؛ مما "
يؤدي إلى تحقيق قيمة ُمضافة، وتعزيز الميزة التنافسية لمجامعة عمى كافة المستويات 

 واإلقميمية، والعالمية".المحمية، 

 ايدزاض١: ستاٚز

وفقًا لممحاور وفقًا لممنيج المستخدم في ىذه الدراسة؛ تم تناول المشكمة البحثية، ودراستيا 
 :األتية
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 :احملٛز األٍٚ

  ايهساضٞ ايبشج١ٝاألضظ ايٓظس١ٜ ملفّٗٛ  

الباحثة في ىذا المحور: أىم األسس النظرية لمفيوم الكراسي البحثية من  تتناول
( في الجامعات، ومتطمبات نجاحيا، ، وأىميتيا، وأىدافيا، وأنواعيانشأتيا، وتعريفياحيث: )

 وذلك عمى النحو األتي:
 :يف ادتاَعات أٚاًل: ْػأ٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ

؛ حيث كانت ُتعقد حمقات العمم في المساجد منذ صدر اإلسبلم البحثيةبدأت الكراسي 
في شتى العموم، والمعارف، والفنون المختمفة، وُيعد الوقف من أىم المؤسسات التي كان ليا 

، ومع المختمفةالمؤسسات الخيرية و المدارس، و دورًا فاعبًل في تنمية التعميم داخل المساجد، 
، أو كراسي الوعظ العمميةظاىرة الكراسي  ازدىار الفكر، والثقافة في العموم المختمفة برزت

المخصصة لكبار األساتذة في المساجد، وظيرت عدة أوقاف عمى ىذه الكراسي العممية، 
واُنفق ريعيا عمى العمماء الذين كانوا يقومون بالتدريس فييا، وكان التنافس قويًا بين العمماء 

الكراسي الخاصة بالتعميم  -السيما–في التفرد بكرسي عممي، أو بمجموعة من الكراسي 
 .(11)العمماء، والمتخصصونالطبلب، و العالي، والتي كان يحضرىا 

في القرن السابع اليجري/ الثالث عشر الميبلدي في  أول كرسي لبلستاذية اُنشئوقد 
جامعة القرويين في مدينة فاس بالمغرب؛ إللقاء دروس في تفسير عموم الدين، ومنذ ذلك 

، وُخصصت لمواد التدريس المختمفة حتى وصل عددىا إلى البحثيةالحين انتشرت الكراسي 
ىذه الفكرة إلى الغرب؛ حيث كان  ( كرسيًا مع بداية القرن العاشر اليجري، ثم انتقمت41)

النببلء في إنجمترا في القرن السابع عشر الميبلدي يقدمون جوائز مالية لمن ينجح في 
، ثم تطورت ىذه الجوائز، وأصبحت موردًا ثابتًا لتمويل الجامعات، تحقيق إنجاز عممي ميم

عممية ُتسند إلى  ثم تحولت بعد ذلك إلى مرتبةوالمؤسسات البحثية في معظم دول العالم، 
 ،البريطانية كرسي "ىنري لوكاس" في جامعة كامبريدج، وُيعد (14)الكفاءات العممية المتميزة

، وقد شغمو في العالم البحثيةمن أشير الكراسي  الذي ُأسس في نياية القرن السابع عشرو 
 .(11)أشيرىم "إسحاق نيوتن" في نياية القرن السابع عشرمن  ( عالمًا،12أكثر من )
؛ حيث يوجد الكراسي البحثيةإنشاء  مجالفي  رائدةالُتعد الواليات المتحدة األمريكية و 

خمسة مبليين دوالر، ما بين مكرسي الواحد في جامعاتيا ويتراوح الدعم المالي ل، األالفبيا 
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رائدة في إنتاج المعرفة مما جعميا  إلى خمسين مميون دوالر في بعض التخصصات العممية؛
( برنامج كراسي البحث العممي في و1892كما أقرت اليابان عام )عمى مستوى العالم، 

جامعاتيا؛ لتحافظ عمى مركزىا العممي في البحث، والتطوير، ويصل الدعم المالي لمكرسي 
وىو: المعيد  أما فرنسا فقد انشئت مركزًا بحثيًا؛، الواحد إلى ما يقرب من ثمانية مبليين دوالر

في العموم  اً بحثي اً ( كرسي42)ما يقرب من (؛ وذلك لدعم و1881الجامعي الفرنسي عام )
 .(13)األساسية

 Canada Research Chair( CRC) لكراسي البحث كندا برنامجيا كما أطمقت

الحكومية؛ ( مميون دوالر من ميزانيتيا 822) ًا بقيمةمبمغلو (، وخصصت و0222عام )
، وقد أطمقت المختمفة ومؤسساتيا البحثية في جامعاتيا، اً بحثي اً ( كرسي022)عدد لتمويل 
بالباحثين ، واالحتفاظ لمعمل في جامعاتيا الدوليينالباحثين أفضل جذب لىذا البرنامج كندا 

، وتدريب األجيال القادمة عمى ، وتعزيز قدراتيا البحثيةومنع ىجرتيم إلى الخارج، الكنديين
، وجدير بالذكر: فإن برنامج الكراسي البحثية في كندا عبارة عن (11)البحث العمميميارات 

المعيد الكندي لمبحوث الصحية، ومجمس بحوث العموم الطبيعية )مبادرة ثبلثية من كل من: 
، كما ُتقدم المؤسسة الكندية (واليندسية، ومجمس بحوث العموم االجتماعية واإلنسانية

 .(11)لمبرنامج البلزمة لدعم البنية التحتيةلبلبتكار األموال 
 South African Researchتأسست مبادرة الكراسي البحثية  وفي جنوب إفريقيا

Chairs Initiative  (SARChIمن جانب وزارة العموم ) ( و0226والتكنولوجيا عام) ،
وذلك ؛ (National Research Foundation) مؤسسة البحوث الوطنيةوتديرىا 

لممحافظة عمى العقول البشرية، ومنع ىجرتيا، وجذب الباحثين المتميزين، واالحتفاظ بيم، 
مى تمويميا وينص برنامج إنشاء الكراسي البحثية في الجامعات الحكومية في جنوب إفريقيا ع

 Research andوالتطوير  كراسي البحث أماوالتكنولوجيا،  من جانب وزارة العموم

Development Chairs (R&D)من جانب المؤسسات  تتمتع بتمويل مشترك ؛ فيي
، وييدف إنشاء برنامج الكراسي البحثية إلى: تطوير القدرة البحثية في جنوب (11)الخاصة

إفريقيا، وتحفيز توليد المعرفة الجديدة، فضبًل عن توسيع قاعدة البحث العممي؛ وذلك لدعم 
مما ُيسيم في التحول إلى اقتصاد المعرفة، تنفيذ السياسات الوطنية في البحث، والتطوير؛ 

 .(11)وما ينتج عنو من عوائد اجتماعية، واقتصادية عمى المجتمع ككل
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وفي المممكة العربية السعودية بدأ االىتمام بإنشاء الكراسي البحثية منذ بداية 
بعد ؛ وذلك مؤخراً الثمانينات، إال أنيا لم تنتشر بمفيوميا الحديث في الجامعات السعودية إال 

مصادر تمويل  أتاحت ليا فرصة إيجادصدور البلئحة الموحدة لمجامعات السعودية، والتي 
، وقد زاد عدد (11)؛ مما جعل الطريق مميدًا إلنشاء الكراسي البحثيةألنشطتيا البحثية إضافيو

 (و0222في نياية عام ) اً بحثي اً ( كرسي12الكراسي البحثية في الجامعات السعودية من )
في الوقت الحالي، موزعة عمى مختمف العموم  اً بحثي اً ( كرسي004ليصل إلى أكثر من )

 .(11) ، واإلسبلميةالطبية، والطبيعية، واليندسية، واإلنسانية
وفي مصر نشأت الكراسي البحثية من خبلل برنامج توأمة الجامعات، وبرنامج كراسي 

يدف (، ويو1880) تأسس عام والذي(، Twin/ Unesco Chairs Programاليونسكو )
إلى: دعم البحث العممي، ونقل المعمومات من خبلل القنوات األكاديمية ويتم ذلك من 

 :(22)خبلل
اختيار بعض العمماء، والخبراء المتميزين في مختمف المجاالت، وتعيينيم لشغل  .1

 المناسب األكاديمية.
مشاركة بعض الباحثين المتميزين في البحوث التي ُتجرييا مؤسسات الدول  تنظيم .0

 المعنية، وربط ىذه األنشطة البحثية بأنشطة التدريس.
تقديم منح دراسية، ومنح زمالة لمطبلب، والباحثين؛ وذلك لمتابعة دراساتيم مع األساتذة  .0

 الذين يشغمون كراسي اليونسكو.
اسية لتوفير االحتياجات عمى المستويات اإلقميمية، وشبو تطوير المناىج، والبرامج الدر  .4

 اإلقميمية.
، وفتح قنوات البرنامجوتتمثل المساىمة المالية لميونسكو في: تسييل إجراءات بدء 

 بالبرنامج،نشطة المتعمقة إعانة األ فضبًل عن االتصال بين المؤسسات، والجامعات المعنية، 
ويتم تمويل ىذا البرنامج من خبلل عدة ي في الدول النامية، التي ُتفيد مؤسسات التعميم العالو 

 : (21)مصادر متنوعة؛ وىي: 
التي تُبدي رغبتيا في اإلشتراك بالبرنامج؛ و  ،مؤسسات التعميم العالي في الدول الصناعية .1

 من مخصصات برامج التعاون الدولي. تخصيص اعتمادات مالية كجزءمن خبلل وذلك 
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في توفير مرتبات تتمثل مساىمتيا لتعميم العالي في الدول النامية، والتي مؤسسات ا .0
المنح الدراسية لممستفيدين من وتقديم األساتذة، والباحثين، وشاغمي الكراسي البحثية، 

 البرنامج.
والتي تقوم بتخصيص  توافق عمى المشاركة في البرنامح، الييئات الحكومية التي .0

 أو تريد تنفيذىا.التي تقترحيا، نشطة إسيامات خاصة في األ 
 مكن أن تستفيد من أنشطة البرنامج.مؤسسات التعميم العالي غير الحكومية، والتي يُ  .4
والييئات اإلقميمية، التيا، اووكممعونة في منظمة األمم المتحدة، الييئات المانحة ل .1

 والشركات، ورجال األعمال، وغيرىا. والمؤسسات الخيرية،
فقد تم إنشاء عدة كراسي بحثية لميونسكو في مصر؛ وىي:  البرنامج:ووفقًا ليذا 

الكرسي البحثي بجامعة جنوب الوادي في مجال التنمية المستدامة في مناطق الجفاف عام 
(، و0220(، والكرسي البحثي بجامعة جنوب الوادي في مجال التعميم البيئي عام )و1882)

 (،و1886القاىرة في مجال اليجرة الجبرية عام )والكرسي البحثي بالجامعة األمريكية في 
(، و0220والكرسي البحثي بالجامعة األمريكية في القاىرة في مجال حقوق اإلنسان عام )

والكرسي البحثي بجامعة اإلسكندرية في مجال تنمية أعضاء ىيئة التدريس، وتطوير المناىج، 
والكرسي البحثي بجامعة عين شمس في (، و1884والتكنولوجيا، واإلدارة الجامعية عام )

    .(11)(و0228مجال المرأة، والعموم، والتكنولوجيا عام )
مما سبق يتضح: أن فكرة إنشاء الكراسي البحثية ذاعت، وانتشرت في العصور 
اإلسبلمية، وكانت مظيرًا من مظاىر االىتمام بالعمم، والعمماء، ثم انتقمت بعد ذلك إلى الدول 

، وأصبحت مصدرًا ميمًا لتمويل البحث العممي، ودعم الباحثين المتميزين، ورتالغربية، وتط
 واستقطابيم في العديد من الجامعات العريقة عمى مستوى العالم. 

 :يف ادتاَعات ، ٚخصا٥صٗاثاًْٝا: تعسٜف ايهساضٞ ايبشج١ٝ

"مبادرات عممية تقوم عمى الشراكة بين  :مكن تعريف الكراسي البحثية؛ بأنيايُ 
الجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني؛ حيث تقوم الجامعات بتييئة البيئة البحثية البلزمة 
لنجاح الكرسي، ومتابعة أدائو، وتحقيق أىدافو، بينما تقوم الموسسات الداعمة بتمويل 

"منحة مالية أو  وىي:، (13)"المشروعات، واألبحاث، واألنشطة التي يقوم بيا الكرسي البحثي
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عينية، دائمة، أو مؤقتة؛ لتمويل برنامج بحثي، أو أكاديمي في الجامعة، وُيمكن أن يكون 
 .(11)الكرسي البحثي دائمًا، أو مؤقتًا، أو وقفياً"

كما ُيمكن تعريف الكرسي البحثي بأنو: "برنامج بحثي يقوم فيو عالم، أو باحث 
عين بإجراء أبحاث متخصصة؛ بيدف إثراء المعرفة اإلنسانية، متميز عالميًا في مجال عممي م

مرتبة عممية : "وىو، (11)وتطوير الفكر، ومواجية التحديات؛ لخدمة قضايا التنمية المحمية"
ُتسند إلى العمماء، والباحثين المتميزين، ممن ليم إسيامات نوعية، وكمية في تخصص 
معين؛ بيدف تطوير المعرفة، وتحفيز االبتكار، واإلبداع، وتطويع نتائج البحث العممي في 

بأنيا: "مشروعات بحوث عممية مكن تعريفيا كما يُ  ،(11)"خدمة التنمية، واالقتصاد الوطني 
إستراتيجية مميزة، ومحددة زمنيًا، ُيكمف بيا فريق من العمماء المميزين، والمتخصصين؛ 
لمبحث في مجاالت عممية محددة، والقيام ببحوث تطبيقية؛ بيدف نقل المعرفة، وتوظيفيا؛ مما 

 .(11)واالرتقاء بيا إلى الدول العالمية المرموقة"، الدولةيؤدي تقدم 
حثة الكراسي البحثية إجرائيًا في ىذه الدراسة؛ بأنيا: في ضوء ما سبق: ُتعرف البا

"مجموعة من البرامج البحثية، واألكاديمية داخل الجامعة؛ تيدف إلى دعم البحث العممي، 
والمعرفة، واالبتكارات في المجاالت العممية المتخصصة، ويتم تمويميا إما بصورة دائمة، أو 

المتميزين، يرأسيم عالم متميز؛ لو إسيامات  مؤقتة، وىي تتكون من مجموعة من الباحثين
 عممية مبتكرة في مجالو، ُيطمق عميو: أستاذ الكرسي البحثي".

ُُٜهٔ بك١ايطا ايتعسٜفات حتًٌٝ خالٍ َٚٔ: ضبل َا ع٢ً تأضٝطًا حتدٜد أِٖ يًباسج١ ؛ 

  :تٞيف ادتاَعات ع٢ً ايٓشٛ األخصا٥ص ايهساضٞ ايبشج١ٝ 

دعم البحث العممي، وتنميتو في كافة صيغ أىم ُتعد الكراسي البحثية واحدة من  .1
البحث العممي في العديد من الجامعات  منظومةال يتجزأ من   المجاالت، وىي جزء 

 العريقة عمى مستوى العالم.
تقوم فكرة الكراسي البحثية عمى الشراكة بين الجامعات، وبين مؤسسات القطاع الخاص،  .0

إلنشاء كراسي بحثية  ، ومنظمات المجتمع المدنياألعمال، والشركات، والييئاتورجال 
 في مجال عممي متخصص.

يتكون الكرسي البحثي من مجموعة من الباحثين المتميزين، والمتخصصين في مجال  .0
محدد، ُيشرف عمييم عالمًا متخصصًا، مشيود لو بالكفاءة، والتميز، لو إنتاج  بحثي
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أستاذ الكرسي "؛ ُيطمق عميو اسم: عممية رائدة في ىذا المجال البحثيبحثي، واىتمامات 
 ."البحثي

تتعدد أنواع الكراسي البحثية، وتتنوع، وىي ُتغطي كافة المجاالت الطبية، والعممية،  .4
 ، واالجتماعية، واإلسبلمية، وغيرىا.واليندسية، والزراعية، واإلنسانية

ومحددة؛ إلجراء مجموعة من البحوث يعمل كل كرسي بحثي ضمن خطة عمل واضحة،  .1
 .المتخصصة في فرع من فروع العمم

، ويحق مؤسسةكان فردًا، أو أيحمل الكرسي البحثي اسم الممول، أو الداعم لو؛ سواء  .6
 البحثية ، واألنشطةاالستفادة من نتائج البحوث، ومن الخدمات االستشارية ذا الداعملي

لجذب األفراد، والييئات المختمفة لتمويل الكراسي  ؛ مما ُيمثل حافزاً التي يقدميا الكرسي
 .البحثية، ودعميا

ُتمثل الكراسي البحثية موردًا ماليًا ميمًا لتمويل البحوث العممية، بعيدًا عن الروتين،  .2
والبيروقراطية التي تعاني منيا الجامعات، وُتسبب العديد من المعوقات التي تؤثر عمى 

 عمى القيام بأدواره المتوقعة.كفاءة البحث العممي، وقدرتو 
 :يف ادتاَعات ، ٚأٖدافٗاايهساضٞ ايبشج١ٝأ١ُٖٝ ثايجا: 

تساعد الكراسي البحثية عمى زيادة تنافسية الجامعات؛ وذلك من خبلل إسياميا في 
؛ مما ُيسيم في إثراء وجذب الباحثين المتميزينتطوير البحث العممي، ودعم االبتكارات، 

المجاالت العممية المختمفة، كما أنيا ُتمثل آلية من آليات المشاركة  المعرفة اإلنسانية في
المجتمعية؛ مما ُيسيم في تخفيف األعباء المالية الممقاة عمى عاتق الحكومات فيما يتعمق 

في  ؛ مما ُيسيم في القضاء عمى التحديات التي تواجو البحث العمميبتمويل البحث العممي
 م.معظم الدول عمى مستوى العال

كما ُتمثل الكراسي البحثية ظاىرة إيجابية في المجتمع المعرفي، وداعمًا رئيسًا في 
تقدم الحركة العممية، وتطورىا، كما ُتسيم بدور فعال في البناء الحضاري لممجتمع؛ نظرًا لما 
تقدمو من جيود في خدمة المشروعات العممية، ومعالجة القضايا التي تتطمب بحوث 

مما جعميا تحظى بعناية صانعي القرار في الدول النامية، والمتقدمة عمى  متخصصة، ودقيقة؛
 .(11)حد سواء
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تٗدف يف   فٗٞ تتٓٛع يف ادتاَعات املدتًف١؛ سٝح ؛أَا عٔ أٖداف ايهساضٞ ايبشج١ٝ 

 :(97)إىلادتاَعات ايطعٛد١ٜ 

بحث عممي عالية الجودة؛ تساعد الجامعة عمى احتبلل مكانة متميزة في  بناء منظومة .1
 ضوء االتجاىات العالمية لمتطور المعرفي.

إجراء الدراسات النظرية، والتطبيقية المتكاممة، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في حل  .0
 مشكبلت المجتمع، وتحقيق جيود التنمية المستدامة.

والعقول المبدعة في مختمف ستقطاب الكفاءات العممية المتميزة، توفير الُسبل الداعمة ال .0
 واالستفادة منيا في دعم برامج البحث العممي.مجاالت البحث العممي محميًا، ودوليًا، 

ستراتيجياتيا. .4  دعم البنية التحتية لمبحث العممي بما يتوافق مع أىداف الجامعة، وا 
 المجتمع، وفتح قنوات االتصال بينيما. اتعقطابين بناء شراكة فعالة بين الجامعات، و  .1
 تحفيز الباحثين عمى اإلبداع، واالبتكار. .6
 تعزيز فرص نمو االقتصاد القائم عمى المعرفة. .2
 دعم المعرفة المتخصصة في المجاالت العممية المتنوعة. .9
 توفير الموارد المالية البلزمة لدعم البحث العممي في الجامعة، وضمان استدامتيا. .8

البحوث العممية، ودعم النشر العممي في الدوريات العممية ذات المستويات  إنتاج  .12
 المرموقة. العالمية

 Canada Research Chair( CRC) نُا ٜٗدف بسْاَر نساضٞ ايبشح ايهٓد١ٜ

كا٥ِ ع٢ً إىل: متهني ادتاَعات ايهٓد١ٜ، ٚتعصٜص دٚزٖا  نُسانص يًتُٝص ايبشجٞ يف االقتصاد ايعاملٞ اي

 :(08) املعسف١؛ ٚذيو َٔ خالٍ 

دعم التميز البحثي، وزيادة القدرة البحثية لمجامعات الكندية؛ وذلك من خبلل جذب عدد  .1
 ( باحثًا من كبار الباحثين، من داخل كندا، وخارجيا.0222)

 دعم برامج إعداد الباحثين، وتدريبيم عمى ميارات البحث العممي في الجامعات الكندية. .0
تحسين قدرة الجامعات الكندية عمى توليد المعارف الجديدة، وتطبيقيا؛ مما يؤدي إلى  .0

 زيادة مخرجات البحث، ونشر المعرفة، ونقميا، واستخداميا.
 التخطيط اإلستراتيجي لمموارد البحثية في الجامعات، واستغبلليا أفضل استغبلل ممكن. .4
 نشر ثقافة االبتكار، وتحقيق التنمية في مختمف قطاعات المجتمع.  .1
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 National Researchيف دٓٛب إفسٜكٝا )ايٛط١ٝٓ يبشٛخ اَؤضط١ نُا أغازت ٚ

Foundationُُٜٞهٔ حتدٜد أِٖ أٖداف ايهساضٞ ايبشج١ٝ ع٢ً ايٓشٛ األت  :(08)(؛ فإْ٘ 

 عدد الباحثين ذات المستوى العالمي في جنوب إفريقيا. زيادة .1
 اإلبقاء عمى العمماء المتميزين في قطاع التعميم العالي في جنوب إفريقيا. .0
يؤدي إلى زيادة قدرة جذب الباحثين المتميزين لمعمل في برامج الكراسي البحثية؛ مما  .0

 المؤسسات البحثية.
؛ وذلك ن القطاع العام في جنوب إفريقياالممولة متعزيز قدرة مؤسسات التعميم العالي  .4

 لتوليد المعرفة الجديدة، وتحفيزىا. 
 زيادة درجة التميز في مجاالت البحث ذات األىمية الوطنية، والدولية. .1
 إنشاء مسارات بحثية جديدة لمباحثين المتميزين في البحث العممي، وتدريبيم.  .6

 (Sokonia University) ضٛنْٛٝا بتٓصاْٝايف داَع١  نساضٞ ايبشح  نُا ٜٗدف بسْاَر

 :(08)األٖداف األت١ٝ  إىل حتكٝل

دعم البحوث التي تتناول قضايا مجتمعية ميمة، وتعود بالنفع عمى الجامعة، والمجتمع   .1
 ككل.

الجيات المستفيدة من نتائج البحوث التي تجرييا الكراسي البحثية في تمويل  إشراك  .0
التنسيق بين العرض، والطمب  ، مع ضرورةأنشطة البحث، والتطوير في الجامعة

 .لبلستفادة من نتائج البحوث
 توفير بيئة محفزة، وجذابة، وداعمة لمبحث العممي.  .0
 الخارجي، وتكثيف البحوث التطبيقية متعددة التخصصات. الربط بين الجامعة، والمجتمع  .4
 االستفادة من خبرة العمماء المتميزين داخل الجامعة، وخارجيا.  .1
 توفير فرص بحث إضافية لطمبة البكالوريوس، والدراسات العميا.  .6

 أٖداف ايهساضٞ ايبشج١ٝ يف ادتاَعات ع٢ً ايٓشٛ األتٞ: أِٖ مما ضبل: ُُٜهٔ يًباسج١ إمجاٍ

حيث ُتسيم الكراسي البحثية في استقطاب الكفاءات العممية  :ِ االبتهازات ايع١ًُٝدع .1
مع توفير كافة مجاالت بحثية جديدة،  رقوطَ واالبتكار، ، وتحفيزىم عمى اإلبداع، ميزةالمت

، كما ُيسيم في االبتكار وتحفيز؛ مما ُيسيم في تطوير البحث العممي، الموارد البلزمة
 .الجامعة استثمارًا أمثبلً استثمار قدرات 
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حيث ُتسيم الكراسي البحثية في إنتاج البحوث  تعصٜص املٝص٠ ايتٓافط١ٝ يًذاَعات: .0
النظرية، والتطبيقية في مختمف المجاالت الطبية، واليندسية، والزراعية، واإلنسانية، 

يؤدي إلى مما واإلجتماعية، والعممية، وغيرىا، ونشرىا في المجبلت العالمية المرموقة؛ 
ُيسيم في رفع تصنيف الجامعات، وتعزيز قدراتيا  دعم النشر الدولي؛ األمر الذي

 التنافسية.
ودعم ُسبل التعاون مع الكفاءات األكاديمية في الجامعة،  تفعٌٝ املػازن١ اجملتُع١ٝ: .0

مما ُيسيم في تخفيف األعباء المالية الممقاة عمى عاتق ومؤسسات المجتمع المختمفة؛ 
الحكومات فيما يتعمق بتمويل البحث العممي، ومساعدتيا عمى حل المشكبلت التي 

بدورىا عمى القيام  المجتمعيةالمؤسسات  ُتسيم في مساعدة، كما من ناحية تواجيو
 .من ناحية أخرى التنموي في المجتمع

 حل المشكبلت المجتمعية وفق رؤيةفي وتفعيل دورىا  :زبط ادتاَعات بب٦ٝتٗا احملٝط١ .4
عممية دقيقة؛ مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة، ودعم االقتصاد القائم عمى 

 المعرفة.
حيث ُتسيم الكراسي البحثية في مساعدة الجامعات  :أدا٠ ملٛاد١ٗ ايتشدٜات املطتكب١ًٝ .1

جراء البحوث االستشرافية التي تساعدىا عمى التنبؤ بالمتغيرات  عمى إنتاج المعرفة، وا 
 واالستعداد ليا. المستقبمية،

 :ابعًا: أْٛاع ايهساضٞ ايبشج١ٝز

، الزمنية ، ومدتياألىدافياوفقًا ؛ ، وتتنوعفي الجامعات تتعدد أنواع الكراسي البحثية
 : (13)ومن أبرز أنواعيا ما يأتيالداعمة ليا،  والجيات

أسم وىي التي ُانشئت في الجامعات، واألكاديميات، وتحمل  :ايهساضٞ ايبشج١ٝ ايدا١ُ٥ .1
ي تستمر مدة ال تقل عن عشر سنوات، الجية، أو الشخصية الداعمة، والممولة ليا، وى

ومن أشيرىا: "كرسي ىنري لوكاس"، في "جامعة كامبريدج"، والذي يزيد عمره عن 
 ( عامًا.042)
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يتم انشائيا بصورة مؤقتة؛ بيدف إجراء بحث عممي ىي التي و  ايهساضٞ ايبشج١ٝ املؤقت١: .0
ستمر مدة مؤقتة ال تقل ، وىي تاالستفادة من نتائجولصالح جية معينة ترغب في  معين
 إلى ىذا النوع. الجامعات، وتنتمي معظم الكراسي البحثية في ثبلثة أعوامعن 

؛ سواء وىي التي ُتمول عن طريق األوقاف العينية الدائمة :ايهساضٞ  ايبشج١ٝ ايٛقف١ٝ .0
 .أو من الجية الخارجية الممولة  كانت من الجامعة،أ

ممن  ؛لتكريم أحد الشخصيات الميمة يتم تأسيسياوىي التي  :ايهساضٞ ايبشج١ٝ ايفدس١ٜ .4
أحد أعضاء ىيئة التدريس المتميزين في تكريم ، أو ليم إسيامات فعالة في المجتمع

 الجامعة. 
ُتقدميا  ؛أو بحثيةالمخصصة لمنح دراسية، الكراسي العممية وىي  :ايبشج١ٝ نساضٞ املٓح .1

 الداعمة. إحدى الجياتالجامعة بالتعاون مع 
بعض نتيجة اتحاد معين بين ت وىي الكراسي التي أنشئ :نساضٞ احتاد ادتاَعات ايٓٛع١ٝ .6

 الجامعات.
 وىي التي ُيموليا قادة بعض الدول نتيجة تجمع إقميمي معين. :نساضٞ قاد٠ ايعامل .2

إىل ْٛعني أضاضٝني؛ ( SARChI)نُا تٓكطِ ايهساضٞ ايبشج١ٝ يف دٓٛب إفسٜكٝا 

 ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ األتٞ: ،ا َُٓٗملعاٜري اييت ُتُٝص نٌ ٚا، ايص١َٝٓ اُملدتٗٚفكًا 

سنوات،  (1)ومدتيا  (:Tier 1 Research Chairs) نساضٞ حبج١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل .1
عمى  حاصبلً ي: وُيشترط أن يكون أستاذ الكرسي البحث( سنة، 11ُتجدد مرتين لتصل إلى )

دوليًا  بو اً معترف، و رًا، ولو إنجازات عمميةمتميزًا، ومبتك، األستاذية بنظام الدوام الكامل درجة
متميزًا في لو العديد من اإلسيامات عالميًا، كما البد أن يكون  في مجالو البحثي، ويكون

بصورة  ما بعد الدكتوراه، وُيشترط إقامتوطبلب العميا، و اإلشراف عمى طبلب الدراسات 
كاممة طوال مدة الكرسي البحثي، أما المرشحون من الخارج فُيسمح ليم بقضاء ما اليقل 

إفريقيا؛ بشرط موافقة الجية الداعمة  ب%( من مدة الكرسي البحثي في جنو 12عن )
 .(11)لمكرسي
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 (1)ومدتيا  :(Tier 2 Research Chairs) نساضٞ حبج١ٝ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ .0
شترط أن يكون أستاذ الكرسي ويُ ( سنوات، 12لتصل إلى )فقط سنوات، ُتجدد مرة واحدة 

متميزًا، ويمتمك ، و ك، أو أستاذ بنظام الدوام الكاملحاصبًل عمى درجة أستاذ مشار البحثي: 
بو دوليًا خبلل أخر عترفًا مُ عترف بيا، كما البد أن يكون العديد من القدرات البحثية المُ 

 قادرًا عمى جذب طبلب الدراسات، أو عشر سنوات قبل ترشحو لمكرسي، وأن يكون خمس
بصورة دائمة طوال مدة الكرسي البحثي  العميا، وطبلب ما بعد الدكتوراه، وُيشترط إقامتو

 .(11)في جنوب إفريقيا

 ٚفكًا ملدتٗاإىل ْٛعني أضاضٝني؛ ( CRC)نُا تٓكطِ ايهساضٞ ايبشج١ٝ يف نٓدا 

 :(96)ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ األتٞكدّ إيٝٗا؛ ايتٌُٜٛ امُلق١ُٝ ، ٚايص١َٝٓ

لباحثين منح إلى اتُ التي وىي  (: Tire 1 CRCs)  ايف١٦ األٚىل َٔ نساضٞ ايبشح  .1
جازات عممية مشيود ليا في ممن ليم إنو عترف بيم دوليًا، ، والعمماء المُ المتميزين
( 1ىذه الفئة األساتذة المتخصصون، وىي تستمر لمدة )، ويترشح غالبًا إلى تخصصيم

سنوات، مع إمكانية تجديدىا لفترة غير محددة، ويصل حجم التمويل المقدم من القطاع 
 ( دوالر سنويًا.022,222الحكومي إلى كل كرسي من ىذه الفئة إلى حوالي )

الباحثين   ُتمنح إلىالتي وىي  (:Tire 2 CRCs)  ايف١٦ ايجا١ْٝ َٔ نساضٞ ايبشح .0
ين مستقببًل، ويترشح إلى ممن يتمتعون بقدرات تؤىميم أن يكونوا عمماء متميز  الناشئين

مرة واحدة ( سنوات، قابمة لمتجديد 1ىذه الفئة األساتذة المشاركون، وىي تستمر مدة )
ويصل حجم التمويل المقدم من القطاع الحكومي إلى كل كرسي من ىذه الفئة إلى فقط، 

 ( دوالر سنويًا.122,222حوالي )
، فيناك كراسي سي البحثية، وتنوعيا في الجامعاتمما سبق يتضح: تعدد أنواع الكرا

محمية، وكراسي عالمية، وىناك كراسي منتيية، وكراسي عاممة، كما تتنوع مجاالت الكراسي 
الطبية، واليندسية، والعممية، واإلنسانية، واإلجتماعية، ) :المجاالت البحثية ما بين
الداعمين، سماء وتحمل الكراسي البحثية أوغيرىا، ، (واالقتصادية، والشرعيةوالتكنولوجية، 

رجال أعمال، كما تحمل أسماء  وأأمراء،  وأمموك،  وأعمماء، والممولين ليا سواء أكانوا 
 بعض الييئات، والمؤسسات.
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والتي ، لكراسي البحثية؛ فيناك الكراسي الدائمةمدة ااختبلف  -كذلك–كما يتضح 
اء، لعممُتمنح إلى او قابمة لمتجديد أكثر من مرة، تكون تزيد مدتيا عن عشر سنوات، و 

واليبات، التبرعات، المنح، و من خبلل بشكل دائم ويميا مويتم ت، والباحثين المتميزين عالمياً 
وىناك عائدات الوقف العممي، أو عن طريق تخصيص جزء من ميزانية الدولة، من خبلل أو 

وتتراوح في مجال معين، جراء بحوث عممية إيتم إنشائيا بغرض التي و ، الكراسي المؤقتة
 ؛مجموعة من الضوابطضوء في  تكون قابمة لمتجديدمدتيا من عامين إلى خمسة أعوام، و 

ىي و من الممول ذاتو، أو من ممول جديد،  استمرارية الدعم المقدم سواء أكانميا: من أى
 والتوصل إلى النتائج المرغوية.، البحوث إجراءمن  تتوقف بمجرد اإلنتياء

كما تختمف الكراسي البحثية باختبلف الجيات الممولة ليا؛ فيناك كراسي بحثية 
أفرادًا، ليا جيات داعمة؛ سواء أكانت ُتمو بحثية وىناك كراسي تموليا الجيات الحكومية فقط، 

بين الجيات الحكومية، والقطاع ىناك كراسي بحثية ذات تمويل مشترك كما أن ، أو ىيئات
 الخاص.

 احملٛز ايجاْٞ:

 يف ادتاَعات  َٚتطًبات صتاسٗاايهساضٞ ايبشج١ٝ،  َعٛقات إْػا٤

ومتطمبات الكراسي البحثية،  أىم معوقات إنشاءتتناول الباحثة في ىذا المحور: 
 في الجامعات؛ وذلك عمى النحو األتي:نجاحيا 

 إْػا٤ ايهساضٞ ايبشج١ٝ يف ادتاَعات: َعٛقات: أٚاًل

، ، والمعوقات التي تحول دون نجاحياالتحدياتتواجو الكراسي البحثية العديد من 
رتباط األنشطة البحثية في الجامعات ا: ومن أىميافي دعم البحث العممي؛  واإلفادة منيا

تأثرىا باحتياجاتيا فر المخصصات المالية أكثر من اتو مدى بالميزانيات الحكومية، وتأثرىا ب
إعداد المخصصات المالية في معظم األحيان وفق آليات حكومية بعيدًا عن كذا و ، الفعمية

آليات الصرف  عمىنظم المسائمة، والمحاسبة  فضبًل عن اعتماداحتياجات القطاع الخاص، 
  .(11)السياسات الرقابية الحكوميةو ، الحكومي
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(: أِٖ املعٛقات اييت تٛاد٘ ايهساضٞ ايبشج١ٝ يف ادتاَعات و0219رتصت دزاض١ )املايهٞ، نُا 

 :(99)ع٢ً ايٓشٛ األتٞ

عدم وجود نموذج موحد تعمل من خبللو إدارة الكراسي البحثية في الجامعات، وتباين  .1
 لوائحيا؛ مما يؤثر عمى ضبط اإلجراءات، وتطوير السياسات.

المؤسسات العممية في تمويل الكراسي البحثية التي تخدم نفس  التداخل، واإلزدواجية بين .0
 .األىداف

 التكمفة العالية لممتطمبات التشغيمية لمكراسي البحثية، وضعف مساىمة الجيات التمويمية. .0
تركيز بعض الجيات التمويمية عمى البحوث قصيرة المدى؛ والتي ُتسيم في حل مشكبلتيا  .4

 جديدة.العممية البتكارات اال تدعمث التي التقنية، وضعف اىتماميا بالبحو 
 ضعف آليات الرقابة المالية عمى الكراسي البحثية. .1
 والكرسيضعف الضوابط القانونية، واإلدارية التي تحمي حقوق الطرفين: الجية الممولة،  .6

 البحثي.
 ضعف تطبيق مفاىيم الجودة في مجال البحث العممي. .2
في الكراسي البحثية؛ بسبب كثرة اعبائيم عزوف كثير من الباحثين عن المشاركة  .9

 األكاديمية، واإلدارية، وضعف الحوافز المادية المقدمة ليم.

ايػسان١ ايبشج١ٝ بني ادتاَعات، َعٛقات أِٖ فكد صٓفت  (؛و0212)ستُد،  دزاض١ أَا 

  :(98)ع٢ً ايٓشٛ األتٞٚبني َؤضطات ايكطاع ارتاص 

 عدم وجود سياسة محددة في الجامعات في:والتي تتمثل : َعٛقات تستبط بادتاَعات .1
ويق برامجيا، وأنشطتيا ضعف قدرة الجامعات عمى تسلتفعيل برامج الشراكة المجتمعية، و 

قمة اىتمام الجامعات بدراسة المشكبلت المجتمعية، وعدم اىتماميا برصد المجتمعية، و 
صمة بين ضعف الالمستجدات التي تحدث في مؤسسات القطاع الخاص؛ مما أدى إلى 

من  ت القطاع الخاص، والمجتمع المحمي، وبين احتياجامن ناحية برامجيا، وتخصصاتيا
ضعف التنسيق، والتكامل بين مراكز البحث العممي في ، فضبًل عن ناحية أخرى

مة اإلفادة من اإلمكانات المتاحة، إلى إىدار الوقت، والجيد، وق أدىالجامعات؛ مما 
 المخصصة ألنشطة البحث، والتطوير داخل الجامعات.ضعف الموارد المالية و 
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عزوف مؤسسات القطاع الخاص  :والتي تتمثل في  َعٛقات تستبط بايكطاع ارتاص: .0
في مخرجات الجامعات من ضعف ثقتيا اركة في تمويل المشروعات البحثية، و عمى المش

عمى ما لدييا من الميارات البشرية، والبرامج، والبحوث، والدراسات العممية، واقتصارىا 
التي ُتخصصيا  المالية محدودية الموارد، فضبًل عن خبراء، وفنيين لحل مشكبلتيا

 داخل الجامعات.اع الخاص ألنشطة البحث، والتطوير مؤسسات القط
اييت تؤدٟ إىل  خس٣ (؛ بعض املعٛقات األو0210بٔ غِٓٝ، نُا أضافت دزاض١ )

 : (82) عصٚف ايكطاع ارتاص ع٢ً متٌٜٛ ايهساضٞ ايبشج١ٝ يف ادتاَعات؛ َٚٔ أُٖٗا

 .ضعف قدرة الجامعات عمى إقناع مؤسسات القطاع الخاص بجدوى المشاركة معيا .1
 عمى تحقيق نتائج حقيقية. القطاع الخاص في قدرة الكراسي البحثيةثقة ضعف  .0
 ُتنظم البحث العممي، وتحفظ الحقوق ألصحابيا.ضعف النظم، والقوانين التي  .0
إجراءات إنشاء الكراسي البحثية، والبيروقراطية في اتخاذ القرارات؛ في بطء الالروتين، و  .4

 مما ُيمثل عائقًا أمام إقبال القطاع الخاص عمى ىذا المجال.
خفاقيا في تحق .1 أىدافيا، يق ضعف نتائج الكراسي البحثية في كثيٍر من الجامعات، وا 

 في مجاالت محددة، والعزوف عن مجاالت أكثر أىمية. فضبًل عن تكرار البحوث
أِٖ  فكد أمجًت ؛(و0210دزاض١ )املسنص ايكَٛٞ يألحباخ، ٚايدزاضات،  أَا دزاض١

 :(81)ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايهساضٞ ايبشج١ٝ يف ادتاَعات ع٢ً ايٓشٛ األتٞ

: والتي تتمثل في: عدم توافر الدعم ٚفسم ايعٌُايتشدٜات املستبط١ مبصادز ايتٌُٜٛ،  .1
المناسب لمكراسي البحثية في الوقت المناسب، وضعف تسويق فكرة الكراسي البحثية في 
المجتمع لمجيات الممولة،                     أو المستفيدة، وكذا صعوبة توفير بيئة 

 .العمل المناسبة
والتي تتمثل في: قمة الخبرات اإلدارية لبعض المشرفين،  ايتشدٜات املستبط١ بفسم ايعٌُ: .0

وضعف قناعة قيادات القطاع الخاص بالمساىمة الفعالة في إنشاء الكراسي البحثية، 
وضعف تجاوب الفئات المستيدفة مع األنشطة العامة لمكراسي البحثية، فضبًل عن 

بادل الخبرات بين إنحراف بعض الكراسي عن رؤيتيا، ورسالتيا، وأىدافيا، وضعف ت
 الجامعات، وضعف استقطاب الكفاءات العممية في مجال الكرسي البحثي. 
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والتي تتمثل في: صعوبة الحصول عمى : ايتشدٜات املستبط١ بأْظ١ُ ايعٌُ، ٚإدسا٤ات٘ .0
نشغال مشرفي الكراسي  التجييزات العممية البلزمة لتحقيق أىداف الكرسي البحثي، وا 

ة، فضبًل عن بيروقراطية اإلجراءات اإلدارية، وضعف أسموب بأعباء إدارية، وأكاديمي
 التقييم المتبع في الحكم عمى أداء الكرسي.

مما سبق: يتضح تعدد المعوقات، والتحديات التي تواجو الكراسي البحثية في 
الجامعات المختمفة، والتي تؤثر عمى فعاليتيا في تحقيق أىدافيا، وتعود بعض ىذه المعوقات 

إدارة الجامعات لبرامج الكراسي البحثية، وعدم قدرتيا عمى جذب القطاع الخاص  سوء :إلى
وروتينية لبلستثمار في ىذا المجال، وضعف بنيتيا التحتية، وبطء إجراءاتيا اإلدارية، 

فضبًل عن ضعف نظم ، قدراتيا التسويقيةوضعف ، المنظمة لمعمل قوانينيا، وتشريعاتيا
مسارىا،  عنإلى إنحراف الكراسي البحثية  -في كثيٍر من األحيان–يا؛ مما يؤدي تقييم

 عن تحقيق أىدافيا. وعجزىا
كما ترجع بعض المعوقات األخرى إلى: ضعف ثقة القطاع الخاص في قدرة الجامعات 

فضبًل وأنشطتيا البحثية، وضعف ثقتو في مخرجاتيا البشرية، البحثية،  ياعمى إدارة برامج
، ورغبتو البحث العممي، ودوره في دعم مؤسساتو عمى المدى البعيد عدم وعيو بأىميةعن 

في تحقيق مكاسب مادية عمى المدى القريب، وىو ما يتعارض مع طبيعة البحث العممي في 
الكراسي تمويل في  ؤدي إلى عزوف القطاع الخاص، وقمة مشاركتو؛ مما يكثيٍر من األحيان

 .البحثية في الجامعات المختمفة
 :يف ادتاَعات َتطًبات صتاح ايهساضٞ ايبشج١ٝثاًْٝا: 

ىناك مجموعة من المتطمبات البلزم توافرىا لضمان نجاح الكراسي البحثية في تحقيق 
 : (11)أىدافيا؛ ومن أىم ىذه المتطمبات ما يأتي

 دعم المعرفة العممية المتخصصة، وتقديم الخدمات االستشارية، والبرامج التدريبية. .1
؛ الكراسي البحثية عمى محميًا، وعالميًا لئلشرافالباحثين، والعمماء المتميزين  استقطاب .0

 .وفقًا لممجاالت التي تتبناىا كل جامعة
عقد اتفاقيات شراكة، وتعاون مع الجامعات، ومراكز البحوث العالمية الرائدة في مجال  .0

 الكراسي البحثية.
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، واستثمار ىذا التعاون في والخاصالقطاعين العام، التعاون بين الجامعة، وبين دعم  .4
  دعم الجيود البحثية لمجامعة، والمشاركة في حل مشكبلت تمك القطاعات، وتطويرىا.

 تطوير البنية التحتية لمبحث العممي، وتحديث معامل الجامعة، ومختبراتيا باستمرار. .1
مستقببًل؛  تربية جيل من الباحثين المتميزين، القادرين عمى قيادة برامج البحث العممي .6

 من خبلل المشاركة، واالحتكاك مع العمماء المتميزين عالميًا.
داراتيا عمى التعاون لتحقيق أىداف الكراسي البحثية. .2  تحفيز جميع وحدات الجامعة، وا 

ُُٜهٔ يًباسج١ إمجاٍ أِٖ َتطًبات صتاح ايهساضٞ ايبشج١ٝ يف ادتاَعات يف  مما ضبل: 

 املتطًبات األت١ٝ:

، الباحثين، والعمماء المتميزين توافرضرورة  :في والمتمثمة :س١ٜاملتطًبات ايبػ .1
ومتطمباتيم ، وتمبية احتياجاتيم، ةسي البحثياالكر مجاالت لمعمل في  والمتخصصين

، البيئة المبلئمة التي تساعدىم عمى أداء عمميم بكفاءة، وفعالية المختمفة، وتييئة
، وتوفير الخارجية لمباحثين المتميزينفضبًل عن ضرورة زيادة عدد المنح، والبعثات 

، مع مختمفةتعميمية ينعكس عمى أدائيم، وُيكسبيم خبرات ؛ مما برامج التدريب المتطورة
 داخل الجامعة. واالبتكار، والمعرفةفي دعم البحث،  يموضع آلية لبلستفادة من

ضرورة توفير المخصصات، واالعتمادات المالية  :في والمتمثمة : املتطًبات املاي١ٝ .0
تخصيص جزء من و  ،البلزمة إلنشاء الكراسي البحثية، ودعم البنية التحتية في الجامعات

ميزانية كل جامعة لتطبيق األفكار، والمقترحات، والمشروعات العممية الجديدة، والتعاون 
فضبًل عن ضرورة وتمويميا، ، ةالبحثيكراسي الإلنشاء  ، والمراكز البحثيةبين الجامعات

القطاع الخاص، ورجال األعمال، ومؤسسات البحث عن مصادر تمويل إضافية، وتحفيز 
تمك  ُتنتجياالمجتمع المدني عمى دعم الكراسي البحثية، وتسويق نتائج البحوث التي 

بطرق تسويقية حديثة؛ مما يحفز القطاع الخاص عمى  ، وأنشطتيا المختمفةالكراسي
  نظير تمويميا.االستفادة من نتائج البحوث التي تجرييا تمك الكراسي 

مة في مثم اإلدارة العميا في الجامعات؛ مدعضرورة  :فيوالمتمثمة   املتطًبات ايتٓظ١ُٝٝ: .0
بأىميتيا، والتخطيط كراسي البحثية، واقتناعيم برامج اللرؤساء الجامعات، وعمدائيا 

إلدارة الكراسي البحثية داخل  ُمتخصصةوحدة  إنشاءضرورة  مع الجيد إلدارتيا،
مسؤولة عن جميع الميام األكاديمية، واإلدارية، والفنية، والمالية، تكون  الجامعات،
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تحديد رؤيتيا، ورسالتيا،  مع لتحقيق أىدافيا.البلزمة لتوجيو الكراسي  ،والتنظيمية
ستراتيجياتيا، وأىدافيا،  ، ومياميا المختمفة.وىيكميا التنظيمي وا 

إلنشاء الكراسي داخل الجامعات وجود أنظمة محفزة  :في والمتمثمة املتطًبات ايتػسٜع١ٝ: .4
المنظمة  ، والقوانين، ووضع البروتوكوالتتنظيم الموائح، والتشريعاتمع ضرورة البحثية، 
، مما ينعكس عمى سيولة اإلجراءات، وابتعادىا عن البيروقراطية، والروتين لمعمل؛

 والمركزية الشديدة.
 :ايجايحاحملٛز 

 إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ، ٚمتًٜٛٗا يف ادتاَعات 

جراءات إنشائيا، تتناول الباحثة في ىذا المحور: تعريف إدارة الكراسي البحثية،  وا 
كما تتناول كيفية ومسؤولياتو، ، أستاذ الكرسي البحثي اختيارومعايير  وتنظيميا اإلداري،

تقييميا،  ومعاييرتمويل الكراسي البحثية في الجامعات، والمزايا الممنوحو لمجيات الممولة، 
 وذلك عمى النحو األتي:

 ٚاًل: تعسٜف إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ:أ

ُيمكن تعريف إدارة الكراسي البحثية؛ بأنيا: " تنسيق الجيود عمى جميع المستويات 
اإلداية بما يشمل: تحديد األىداف اإلستراتيجية، ووضع السياسات، واألدلة التنظيمية 

وىي: ، (13)وقياس المخرجات؛ من خبلل معايير أداء دقيقة، في إطار زمني محدد"واإلجرائية، 
يرأسيا عالم، أو باحث متميز عالميًا، مشيود لو بالتميز العممي، والخبرة الرائدة؛ "وحدة بحثية 

ويطمق عميو:  أستاذ الكرسي البحثي، وىو يعمل وفق خطة بحثية محددة يعاونو فريق بحثي 
ذو خبرة، وكفاءة عالية، ويتم من خبللو دراسة قضايا بحثية مرتبطة باحتياجات المجتمع، 

 . (11)ومشكبلتو"
 إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنيا: إدارة الكراسي البحثية ٌتعرف الباحثةما سبق: م

، وىي مشروعاتيا، وأنشطتيا، و البحثية"الوحدة المسئولة عن تنفيذ خطط برامج الكراسي 
، وتتولى جميع والفنيةاإلدارية، والمالية، والتنظيمية، األكاديمية، و مسؤولة عن جميع الميام ال

 .لتحقيق أىدافيا"لكراسي البحثية البلزمة لتوجيو االمسؤوليات 
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 إدسا٤ات إْػا٤ ايهساضٞ ايبشج١ٝ:ثاًْٝا: 

تختمف إجراءات إنشاء الكراسي البحثية من جامعة إلى جامعة أخرى؛ حيث ُتحدد كل 
ستراتيجياتياجامعة مجموعة من اإلجراءات التي تتن وخططيا ، اسب مع طبيعتيا، وا 

كما تختمف إجراءات إنشاء الكراسي البحثية وفقًا لطبيعة الكرسي البحثي، المستقبمية، 
، وُيمكن إجمال أىم ، والجية الداعمة لودة الزمنية المحددة لووالمجال الذي يغطيو، والم

  إجراءات إنشاء الكراسي البحثية عمى النحو األتي:
دسا٤ات فُٝا اإلتتًدص ت؛ ، أٚ ٦ٖٝاًايف ساي١ َبادز٠ ادتٗات ايداع١ُ ضٛا٤ أناْت أفساد .1

(81)ٜأتٞ
:  

 ُتعد الجية الداعمة الراغبة في إنشاء الكرسي البحثي مشروعًا مفصبًل يشتمل عمى: .أ 
  :الجية الداعمو، )رؤية الكرسي البحثي، ورسالتو، وأىدافو، وأىميتو لكل من

 .(والجامعة، والمجتمع
  ،واألكاديمي.وصف طبيعة الكرسي، ونوعو، وتسميتو، وبرنامجو البحثي 
 المتوقعو لتمويمو. ، والبدائلتحديد المصادر 
  اإلمكانات اإلدارية، والعممية، والفنية البلزمة الستيعاب أنشطة الكرسي البحثي.تحديد 
  مشروع الميزانية التقديرية لمكرسي البحثي موضحًا بشكٍل تفصيمٍي.وضع 

لبحثي؛ موضحًا فيو: ىدف يتم عقد إتفاق بين الجامعة، وبين الجية الداعمة لمكرسي ا .ب 
 الكرسي، ومدتو الزمنية، وقيمة الدعم المالي الُمقدم لو.

تمتزم الجية الداعمة بتمويل الكرسي البحثي وفق العقد المتفق عميو مع الجامعة، وفي  .ز 
حالة توقف التمويل ألي سبب غير مبرر؛ يسقط حق الجية الداعمة في جميع المزايا 

 عة.الممنوحة ليا من جانب الجام
 :(86)دسا٤ات فُٝا ٜأتٞاإلتتًدص يف ساي١ املبادزات ايفسد١ٜ َٔ أسد ايعًُا٤، أٚ ايباسجني؛ أَا   .0

يقوم الباحث بإعداد المقترح البحثي لمشروعو، وُيقدمو إلى اإلدارة المعنية بإنشاء  .أ 
الجامعة؛ لفحصو، ودراستو، كما ُيبادر الباحث بالتواصل مع  الكراسي البحثية داخل
 ممول خارجي محتمل.

تقوم اإلدارة المعنية داخل الجامعة بدراسة المقترح البحثي، وتقييمو؛ لمعرفة جدواه،  .ب 
 ى اإلدارة المعنية بإتخاذ القرار.وتقديم توصياتيا إل
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 النيائية عميو.يتم إرسال المقترح البحثي إلى مجمس الجامعة لمموافقة  .ز 
التصال بالجية ، يتم اعمى المقترح البحثي بعد الحصول عمى موافقة مجمس الجامعة .د 

 ، ويتم البدء في تنفيذه.الداعمة، والممولة
؛  سٖا قبٌ املٛافك١ ع٢ً إْػا٤ ايهسضٞ ايبشجٞاملعاٜري  ايالشّ تٛاف ٚددٜس بايرنس: فإٕ ٖٓاى بعض

ٖٞٚ(82)
: 

القدرة عمى االبتكار في عمى دعم البحث العممي، وتنمية  ركيز الكرسي البحثيتضرورة  .1
 وفقًا لؤلولويات، واإلستراتيجيات الوطنية. الجامعات

تشجيع التعاون، والمشاركة بين الجامعات، والمؤسسات البحثية األخرى في إنشاء  .0
 الكراسي البحثية.

في  الكرسي البحثي ول عمى الدعم البلزم إلنشاءأن تتقدم إدارة الجامعات بطمباتيا لمحص .0
الكراسي البحثية التي قد ُتمنح  قيود عمى عدددون وجود أي عممية تنافسية مفتوحة، 

 مؤسسة واحدة.إلى 
مع برامج الجامعة المعتمدة من وزارة التعميم  ارتباط الكرسي البحثي، وتوافقوضرورة  .4

 العالي.
ث، والدراسات، إلجراء البحو  %( من وقتو81ما يقرب من ) تخصيص الكرسي البحثي .1

واإلشراف عمى طبلب الماجستير، والدكتوراه، وباقي الوقت ُيخصص لمتدريس الجامعي، 
 والعمل اإلداري. 

وضوح محتوى الكرسي البحثي، وشموليتو،  فضبًل عن بعض المعايير األخرى؛ مثل:
، وكيفية تقييم الكرسي قياس األداء وضوح مؤشرات، و مع التركيز عمى جودة المحتوى

 :عمى توفير بيئة مبلئمة لمبحث العممي؛ تعمل عمى جذب الكفاءات البحثية ، وقدرتوالبحثي
موافقة الجية التابع ليا الكرسي مع توفير كافة التسييبلت البلزمة، و ، (المحمية، والعالمية)

 .(11)البحثي عمى الُمقترح الُمقدم، وتوفير البنية التحتية البلزمة
 في الجامعات المختمفة؛ إجراءات إنشاء الكراسي البحثيةاختبلف مما سبق يتضح: 

وذلك وفقًا لمرؤية الفردية لكل جامعة، ووفقًا لما تقرره إدارتيا، وكذلك وفقًا لمجاالت الكراسي 
ضرورة   -كذلك–البحثية، وتخصصاتيا، وطبيعة الجيات الداعمة، ورغباتيا، كما يتضح 

ومن أىميا:    مجموعة من المعايير قبل موافقة الجامعة عمى إنشاء الكرسي البحثي، توافر 
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اإلستراتيجية في مجال البحث العممي،  بخطة الجامعةالبحثي  الكرسيبرنامج  مدى ارتباط
، ووضوح معايير تقييمو، وكذا مدى قدرتو عمى تطوير البحث العممي في مجال وتنمية االبتكار

، والتزاميا وفقًا لممدى الزمني عمى التمويل ُيعد موافقة الجية الداعمة معرفي معين، كما
؛ الكرسي البحثي نشاءموافقة عمى إكد منيا قبل المن أىم المعايير البلزم التأ الُمتفق عميو؛

 .وعدم توقفو، ولضمان استمرارية برنامجوذلك 
 ًهساضٞ ايبشج١ٝ:ايتٓظِٝ اإلدازٟ ي: ثايجًا

؛ فيناك بعض الجامعات جامعة إلى أخرىمن  اإلداري لمكراسي البحثيةيختمف التنظيم 
تواجد بيا وتنفرد بإدارة الكراسي البحثية بشكل مستقل؛ حيث يي، تتمتع باالستقبلل المالالتي 

ويكون في عضويتيا: وكيل رئيس الجامعة،  يرأسيا، "إلدارة الكراسي البحثية"لجان خاصة 
العميا، وعميد الكمية، وعدد من أعضاء ىيئة التدريس المتميزين الجامعة لشؤون الدراسات 

البلزمة لتوجيو الكراسي مسؤولة عن جميع الميام  في المجاالت العممية المختمفة، وىي
 .البحثية لتحقيق أىدافيا

  :(88)َا ٜأتٞيف ادتاَعات  "إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝدتإ "ِٖ اختصاصات َٚٔ أ
 لمكراسي البحثية، وتعديميا في ضوء المستجدات.وضع السياسات العامة  .1
قرارىا.متعمقة بمقترحات الكراسي البحثيةمناقشة التوصيات ال .0  ، وا 
فحص التوصيات الواردة بشأن مصادر تمويل الكراسي البحثية، ومراجعتيا؛ لمعرفة مدى  .0

 توافقيا مع النظم، والموائح المالية لمجامعة.
في شكميا النيائي؛ لمتأكد من سبلمتيا من النواحي  مراجعة مشروعات الكراسي البحثية .4

 العممية، واإلدارية، والمالية، ومدى توافقيا مع النظم، والموائح المطبقة في الجامعة.
عمى تعيين أستاذ الكرسي البحثي، والمشرف عميو، وأعضاء الفريق البحثي،  الموافقة .1

 بعد مراجعة ممفاتيم، والتأكد من مطابقتيم لكافة المعايير المعتمدة من الجامعة.
، والتي ترد بصورة دورية، ورفع تقرير سنوي (المالية، واإلدارية)قارير األداء مناقشة ت .6

قرار  مجمع إلى رئيس الجامعة. الموازنات السنوية، والحساب الختامي لمكراسي وا 
 البحثية.
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تهٕٛ َطؤٚي١ عٔ ٚاييت ، اإلغساف املباغس َٔ اذته١َٛبشج١ٝ حتت ايهساضٞ نُا تكع بعض اي

ع٢ً ٜٚتِ إدازتٗا َجٌ: ايهساضٞ ايبشج١ٝ ايهٓد١ٜ، ٚاييت تتبع ٚشٜس ايصٓاع١ ايهٓدٟ، ؛ إدازتٗا، ٚمتًٜٛٗا

(100)ايٓشٛ األتٞ
  : 

 Tri-agency Institutional Programs) أَا١ْ ايرباَر املؤضط١ٝ ايجالث١ٝ .1

Secretariat):  والتي تتضمن كل من: )المعيد الكندي لمبحوث الصحية، ومجمس
وىي بحوث العموم الطبيعية واليندسية، ومجمس بحوث العموم االجتماعية واإلنسانية(، 

إدارة البرنامج بشكل يومي، ورفع تقاريرىا إلى المجنة اإلدارية، والتي  :مسؤولة عنال
  ترفعيا بدورىا إلى المجنة التوجييية، ومنيا إلى وزير الصناعة. 

 :وىي المسؤولة عن  (:The Management Committee) ايًذ١ٓ اإلداز١ٜ .0
دارتو؛ وذلك اعتمادًا عمى السمطات المفوضة  اإلشراف عمى تنظيم البرنامج، وتنفيذه، وا 
إلييا من المجنة التوجييية، كما أنيا مسؤولة عن تقديم النصح، والمشورة إلى المجنة 

جراء ، مج، ومراقبتو، وتقييمو، ومراجعتوالتوجييية فيما يختص بتصميم البرنا وا 
عداد التقااالتصاالت،  المدير العام لمجمس بحوث )رير، وتتكون من عضوية كل من: وا 

العموم الطبيعية واليندسية، والمدير العام لممعيد الكندي لبحوث الصحة، والمدير العام 
لمجمس البحوث االجتماعية اإلنسانية، والمدير العام لممؤسسة الكندية لبلبتكار، والمدير 

 .(التنفيذي لبرنامج الكرسي البحثي

إدارة  عمى التي ُتشرفوىي  : (The Steering Committee) ١ ايتٛد١ٝٗٝايًذٓ .0
رئيس مجمس بحوث العموم الطبيعية واليندسية، ): عضوية كل من تتكون من، و البرنامج

االجتماعية العموم بحوث رئيس مجمس و ورئيس المعيد الكندي لبحوث الصحة، 
؛ وىي تختص (وزير الصناعةرئيس المؤسسة الكندية لبلبتكار، ونائب و اإلنسانية، 

دارة األداء، و بتصميم البرنامج، وتسميمو عداد التقارير البلزمة، و ا  جراء االتصاالت، وا  ، ا 
 المساءلة، ووضع ىيكل الحوكمة.و 
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 :، َٚطؤٚيٝات٘أضتاذ ايهسضٞ ايبشجٞ اختٝاززابعًا: 

من أىم أسباب نجاح الكرسي في  ستاذ الكرسي البحثيُيعد االختيار الصحيح أل
 المعاييرالجامعات عمى مستوى العالم بوضع مجموعة من جميع تحقيق أىدافو؛ لذا: تيتم 

، واإلعبلن عنيا عمى نطاق واسع، واستقبال طمبات عند اختيار أستاذ الكرسي البحثي
من داخل  متميزينالباحثين ال عدد منوتقييميا؛ بواسطة فريق مكون من المرشحين، 

 إلى مجمس الجامعة لمموافقة عمييا.، وُتحال أسماء المرشحين الجامعة، وخارجيا
تخصصًا في أحد عالمًا مأن يكون اختيار أستاذ الكرسي البحثي:  أىم معاييرومن 

دراسات يتمتع بكفاءة عممية عالية في مجال ، أستاذًا في تخصصوالمجاالت المعرفية، و 
، محميًا، وعالمياً ة منشور  وأبحاثاً ، مرموقاً إنتاجًا عمميًا ولو  ،متميزاً  أن يكون، و الكرسي البحثي

العديد من العبلقات االجتماعية التي ُتمكنو من االتصال مع المؤسسات ذات  لديوكما يكون 
  .(101)الصمة؛ والتي ُتيسر ميمتو البحثية

 :(102)َٚطؤٚيٝات٘ فُٝا ٜأتٞ ٚتتشدد أِٖ اختصاصات أضتاذ ايهسضٞ ايبشجٞ،

 برنامج الكرسي البحثي.باإلشراف العممي عمى الجوانب العممية، واألكاديمية المتعمقة  .1
في ضوء نتائج في ضوء أىدافو، وكذلك  التطوير المستمر لبرنامج الكرسي البحثي .0

 .البحوث، والدراسات، والتطبيقات التي تم تنفيذىا
 العممي.اختيار أعضاء الفريق البحثي في ضوء برنامج الكرسي  .0
 تحديد الندوات، والمؤتمرات، والمقاءات العممية، وتوقيتيا، واألطراف المشاركة فييا. .4
 تقويم أداء الفرق البحثية في ضوء األىداف المحددة لكل فريق، واقتراح أي تغييرات. .1
 .التقني لفريق العمل البحثيالمعرفي، والفني، و المشاركة في التدريب  .6
 ذات العبلقة بالكرسي، والعمل عمى تحديثيا. المساىمة في تطوير المعامل .2
والبحثية، وتقديميا إلى المجان األنشطة العممية،  التقارير المرحمية عنإعداد  .9

 .المختصة
 نشر نتائج البحوث التي قام بيا الكرسي في المجبلت العممية المعتمدة. .8
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 :خاَطًا: متٌٜٛ ايهساضٞ ايبشج١ٝ

ىذه مدى نجاح ُيعد تمويل الكراسي البحثية من القضايا الميمة التي بتوقف عمييا 
وتختمف مصادر تمويل الكراسي البحثية من دولة  وتحقيقيا ألىدافيا، الكراسي، واستمراريتيا،

 ،؛ لضمان استمراريتياإلى أخرى؛ فقد يتم تمويميا بصورة كمية من الميزانية العامة لمدولة
( خير CRCالبرنامج الكندي لمكراسي البحثية ) وُيعدواستفادة كافة القطاعات من نتائجيا، 

يعتمد تمويمو بشكل كمي ، والذي يقع تحت إشراف وزير الصناعة الكندي، و دليل عمى ذلك
 اً مبمغلو من الميزانية العامة لمدولة، والتي خصصت  ؛ حيث يتم دعموعمى القطاع الحكومي

في الجامعات، ومراكز البحوث  ( كرسيًا بحثياً 022مميون دوالر؛ لتمويل عدد )( 822)قيمتو 
إنشاء الكراسي البحثية عمى مستوى  بُتعد كراسي البحث الكندية من انجح تجار  :؛ لذاالكندية.
  العالم.

كما قد يتم تمويل الكراسي البحثية عن طريق التمويل المشترك، والتعاون بين 
اعين العام، والخاص كما يحدث في العديد من الجامعات عمى مستوى ت، وبين القطالجامعا
والتي تعتمد في تمويميا لمكراسي البحثية عمى العديد من المصادر المختمفة؛ العالم؛ 

 : (103)مثل
 .الكراسي البحثية لتمويلميزانية الجامعات، أو وقفيا  الدعم المخصص من .1
 من صندوق التعميم العالي لتمويل الكراسي البحثية. الدعم المخصص .0
 .سي البحثيةالكرابيا  تقومالتي  ، والبحوثنشطةاأل من عائد الناتج التمويل الذاتي  .0
 .، والمنح الماليةالتبرعات، واليبات، واألوقاف، والوصايا .4

؛ ادتاَعات ادتٗات املُٛي١ يًهساضٞ ايبشج١ٝ بعض اإلَتٝاشات متٓحٚددٜس بايرنس: 

(104)يتػذٝعِٗ ع٢ً متًٜٛٗا، َٚٔ أِٖ ٖرٙ اإلَتٝاشات َا ٜأتٞ
:  

تسمية الكرسي البحثي باسم الجية الممولة سواء أكان فردًا، أو مؤسسة، ما لم يتنازل  .1
 الممول عن حقو.

 في الجامعة. يةكراسي البحثالنشاء التغطية اإلعبلمية إل  .0
الممول مقعدًا في برامج الدراسات العميا بالجامعة سنويًا لمن تنطبق عميو شروط  منح .0

القبول، فضبًل عن منحو مقعدين في المرحمة الجامعية األولى لمن تنطبق عمييم شروط 
 القبول، وتكون ىذه المنحو طوال مدة بقاء الكرسي البحثي.
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بتوجيو ميام  -كراسي البحثبما ال يتعارض مع البلئحة المنظمة ل–لمممول  السماح .4
 .لمممول ىتمامات البحثيةاالالكرسي البحثي إلجراء مشروعات تدخل ضمن 

 اسم الممول في سجل الجامعة، ولوحة الشرف. وضع .1
السماح لمممول بترشيح عضو من أعضاء الفريق العممي في الكرسي البحثي، ممن  .6

 تنطبق عمييم الشروط.
 جيزة، واألدوات الخاصة بالكرسي البحثي.وضع اسم الممول عمى المعامل، واأل .2
 منح الممول حق االستفادة من نتائج الدراسات، والبحوث المرتبطة بالكرسي البحثي. .9
اسم الممول في البحوث، والدراسات العممية المنشورة في المجبلت العممية، اإلشارة إلى  .8

 ي.وكذا في الندوات، والمؤتمرات، والمؤلفات المرتبطة بالكرسي البحث
 تكريم الممول، ومنحو درع الجامعة الخاص بداعمي الكراسي البحثية.  .12

مما سبق يتضح تعدد مصادر تمويل الكراسي البحثية في الجامعات، فقد يتم تمويميا 
بصورة كمية من الميزانية العامة لمدولة، وقد تعتمد في تمويميا عمى التمويل المشترك، وُتعد 

جراء اليبات، والتبرعات، واألموال  الوقفية؛ التي يوقفيا أصحابيا لتمويل البحث العممي، وا 
الدراسات، والبحوث التي ُتسيم في حل مشكبلت المجتمع؛          من أكثر مصادر تمويل 
الكراسي البحثية انتشارًا، كما ُيعد عائد البحوث، والدراسات، واألنشطة، والفعاليات التي يقوم 

من المصادر لصالح قطاعات المجتمع، ومؤسساتو  سويقيا، وتةسي البحثيابيا أعضاء الكر 
  الميمة لتمويل الكراسي البحثية في الجامعات المختمفة.

ممموسة،  ، وامتيازاتلجوء معظم الجامعات إلى تقديم حوافز -كذلك–كما يتضح 
، وتمبية رغباتيم، مختمف المجاالتفي  ، وممولييالداعمي الكراسي البحثية متنوعةو 

بما ال يتعارض مع الئحتيا المنظمة،  وتطمعاتيم في اختيار مجاالت، وتوجيات ىذه الكراسي
جذب األفراد، والجيات لتمويل في كبيرًا  مما كان لو أثرًا بما يخدم مصالحيم المختمفة، و 

 كراسي بحثية بأسمائيم في الجامعات المختمفة. 
 ضادضًا: تكِٝٝ ايهساضٞ ايبشج١ٝ:

يعتمد تقييم الكراسي البحثية في الجامعات عمى مدى نجاحيا في تحقيق أىدافيا، 
ويتم تشكيل لجنة لتقييم  .والفترة الزمنية المحددة لياومتوسط إنجازاتيا مقارنة بتكمفتيا، 

، وىي مسؤولة عن "لجنة المراجعة الخارجية"؛ ُتسمى: بصورة دورية برامج الكراسي البحثية
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وفق مجموعة من المعايير المحددة، والُمتفق عمييا، وذلك ؛ ةسي البحثياالكر مراجعة أداء 
وىي تتكون من: مجموعة من األساتذة المتخصصين في مجال عمل الكرسي، والذي يتم 

 .(121)اختيارىم من جانب الجامعة، وكذا أعضاء من الجية الممولة لمكرسي البحثي
 :(126)ع٢ً ايٓشٛ األتٞ يف ادتاَعاتَعاٜري تكِٝٝ ايهساضٞ ايبشج١ٝ  ٚتتشدد أِٖ

، في مجال التخصص : والمتمثمة في: مكانتو العمميةَعاٜري خاص١ بأضتاذ ايهسضٞ ايبشجٞ .4
نجازاتو  .تفرغو لمكرسي وخبراتو المختمفة، ودرجة، وا 

: والمتمثمة في: عدد الكتب المؤلفة ضمن برنامج الكرسي َعاٜري خاص١ باإلْتاز ايعًُٞ .1
البحثي، وعدد األوراق العممية المنشورة في مجبلت عممية ُمحكمة، وعدد األوراق العممية 
المنشورة في مؤتمرات عالمية، ومحمية، وعدد المحاضرات المحمية، والعالمية، فضبًل عن 

قديميا من خبلل الكرسي، وعدد الجوائز عدد مقررات الماجستير، والدكتوراه التي تم ت
 التي حصل عمييا. 

: َعاٜري خاص١ بأثس ايربْاَر ع٢ً ايصش١ ايعا١َ، ٚخد١َ اجملتُع، ٚاحملافظ١ ع٢ً ايب١٦ٝ .3
والمتمثمة في: تطوير طرق عبلجية جديدة، والتطوير في مجال الصحة العامة، والوقاية 

مراض، وتطوير الخدمات الطبية، من األمراض، وتطوير أساليب جديدة في تشخيص األ
نتاج العقاقير الجديدة، وتطوير أساليب حماية البيئة، والمجتمع، وغيرىا.  وا 

: والتي تشمل: عدد براءات اإلختراع خاص١ بأثس ايربْاَر ع٢ً ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ يؼبَُر .1
المتوقعة المقبولة محميًا، وعالميًا، وعدد تطبيقات براءات اإلختراع، وحجم االستثمارات 

 من الكرسي.
: عدد الباحثين والتي تشمل: احمل١ًٝ، ٚايعامل١ٝ َعاٜري خاص١ بتدزٜب ايهفا٤ات ايبشج١ٝ .1

الحاصمين عمى شيادة الدكتوراه، وعدد الباحثين الحاصمين عمى شيادة الماجستير، 
وعدد طبلب الماجستير، والدكتوراه المقبولين في الكرسي، وعدد الفنيين العاممين في 

 الكرسي.
: والمتمثمة في: حجم تمويل الكرسي، وحجم الدعم َعاٜري خاص١ بتٌُٜٛ ايهسضٞ ايبشجٞ .1

 .المالي الُمقدم من الجامعة، ومن التبرعات، وعدد العقود التشاركية التي وقعيا الكرسي
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: عدد المحاضرات التعريفية والتي تشمل: َعاٜري خاص١ بادتاْب اإلعالَٞ يًهسضٞ ايبشجٞ .1
عدد ورش العمل، وعدد المؤتمرات التي نظميا الكرسي البحثي، وعدد المقاالت العامة، و 

 الصحفية المنشورة، وعدد التقارير، والمقاببلت التميفزيونية حول الكرسي.
أشكال : والتي تشمل: َعاٜري ايتعإٚ بني ايهساضٞ ايبشج١ٝ، ٚاالضتجُاز األَجٌ يًُٛازد .1

التخصصات المتقاربة، واالستثمار األمثل لمخبرات، التعاون بين الكراسي البحثية ذات 
 واإلمكانيات المتاحة؛ مثل: األدوات، والمعدات، والتجييزات، وغيرىا.

: والمتمثمة في: مدى وضوح َعاٜري خاص١ بايتكازٜس ايف١ٝٓ ايدٚز١ٜ يًهسضٞ ايبشجٞ .1
لممولة عن ومدى رضاء الجية اومستوى إخراجيا، التقارير الفنية الدورية، وشموليتيا، 

، فضبًل عن درجة االلتزام بمواعيد تسميم التقارير الدورية، ومستوى تواصل ىذه التقارير
 المشرف عمى الكرسي مع إدارة البرنامج.

بعض الحاالت؛ في  يقاف الكرسي البحثيإل يتم توجيو إنذارقد وجدير بالذكر: فإنو 
دون تحقيق أي إنجازات ممموسة، وضعف مستوى عمى إنشائو  مرور أكثر من عامينمثل: 

كفاءتو في أكثر من تقييم، وزيادة مصروفاتو، وعدم مناسبتيا مع اإلنجازات الُمحققة، 
نقطاع المشرف عن التواصل مع إدارة الجامعة، وعدم تقديمو التقارير المطموبة في أوقاتيا  وا 

جاوزات اإلدارية، واإلخبلل بأخبلقيات المحددة، أو تركو العمل في الجامعة، فضبًل عن كثرة الت
البحث العممي، وتوقف الجية الممولة عن سداد الدفعات المستحقة لمتمويل، ويتم اإليقاف 

 .(122)النيائي لمكرسي البحثي في حالة عدم اإلستجابة لئلنذارات المقدمة
الكراسي البحثية في الجامعات؛ وذلك لموقوف  برامجمما سبق يتضح: أىمية تقييم 

تحديد نقاط القوة لكل و ، وحصر جميع إنجازاتيا، المخطط ليا عمى مدى تحقيقيا ألىدافيا
برامج تقييم  يؤدي، كما تحديد نقاط الضعف، وتجنبيا مستقببلً كذا كرسي، واالستفادة منيا، و 

، وتعديل رؤيتيا، ظر في توجياتياعادة النعمى إإلى مساعدة الجامعات الكراسي البحثية 
ستراتيجياتيا،  ؛ مما يؤدي إلى استمرارية عمل الكراسي البحثية، ودعم وخططيا المستقبميةوا 

 .المختمفة ، وفعالياتياأنشطتيا
وجود مجموعة من المعايير التي تضعيا كل جامعة، ويتم تقييم  -كذلك–كما يتضح 

بصورة مستمرة؛ وجدير بالذكر: فإن تقييم الكراسي البحثية يتم الكراسي البحثية في ضوئيا، 
بعد مرور فترة زمنية محددة من تاريخ تكميف مشرف الذي يتم و فيناك التقييم المرحمي؛ 
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تحديد الصعوبات، والمعوقات التي تواجو الكرسي البحثي،  :وييدف إلى ،الكرسي البحثي
يجاد الحمول اوتحول دون تحقيقو ألىدافو،  والذي  ؛، وىناك التقييم النيائيليا لمناسبةوا 

أعضاءه، ميارات و ؛ من حيث: إنتاجو العممي، الكرسي البحثي ككل برنامجتقييم  :ييدف إلى
والبيئة المحيطة، ومصادر تمويمو، ومدى تأثيره عمى المجتمع، ونتائجو، وأنشطتو المختمفة، 

 مستقببًل. إيقافو، أو استمرار الكرسي البحثيا إم :اتخاذ قرار عميو بناءً وغيرىا، والذي يتم 
 احملٛز ايسابع:

 يف ادتاَعات االبتهاز ضظ ايٓظس١ٜ ملفّٗٛاأل

ومبادئو، ، ىميتو، وأوخصائصو، االبتكار تعريف تتناول الباحثة في ىذا المحور:
 وذلك عمى النحو األتي:، في الجامعات متطمبات تنميتومقوماتو، و وخطوات تطبيقو، و 

 يف ادتاَعات: ، ٚخصا٥ص٘البتهازتعسٜف اٚاًل: أ

 ،(129)بأنو: "إيجاد شيئ لم ُيعرف من قبل"( Innovation)االبتكار ُيمكن تعريف 
كما ٌيمكن ، (128)وىو: "نشر فكرة، وتحويميا إلى منتج، أو خدمة، أو نموذج أعمال جديد"

حمول، أو أفكار جديدة تتعامل مع المشكبلت، والتحديات الحالية، وتخمق " :تعريفو بأنو
يتضمن خميط من: العمميات والخدمات، وبراءات اإلختراع، و مخرجات إيجابية جديدة، 

 .(112)"والتقنيات الجديدة، واألدوات اإلدارية، والممارسات القيادية المبتكرة
تعبير عن استخدام الموارد المتاحة بأسموب : "فكرة، أو كما ُيمكن تعريف االبتكار بأنو

: "عممية وىو، (111)جديد؛ وذلك لتقديم منتجات متمايزة عن كل ما شائع في ذلك المجال"
والمنظمة ، (110)ترجمة األفكار إلى منتجات، وخدمات؛ مما يخمق قيمة مضافة لممستخدمين"

 وأفي: الخدمات،  سواًء كان ذلك ،االبتكارية؛ ىي: "تمك المنظمة التي تبتكر أشياء ذات قيمة
، في ظل اإلطار العمميات، وذلك ضمن مجموعة من العاممين وأاإلجراءات،  وأاألفكار، 

 .(110)االجتماعي لممنظمة"
وينقسم االبتكار إلى نوعين؛ وىما: االبتكار الفني؛ وىو: الذي يتعمق بالتكنولوجيا 

من خبلل إضافة  ؛تطوير أداءىا الفني :اإلنتاجية التي تستخدميا المؤسسة، وييدف إلى
أنشطة جديدة إلى الخدمات التي ُتقدميا المؤسسة، أو تقديم خدمات، ومنتجات جديدة لم 

، بالنظام االجتماعي لممؤسسةيتعمق ؛ وىو: الذي التنظيمي، واالبتكار (114)ُتقدميا من قبل
جراءاتيا اإلدارية،  ويؤدي إلى حدوث تغييرات في إستراتيجياتيا، وىيكميا التنظيمي، وا 
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وىو ييتم بتنمية العبلقات الفعالة التي ُتسيم في تنفيذ الميام، ، (441)وسياساتيا مع العاممين
وتحقيق األىداف، كما أنو ُيشجع عمى تعزيز التواصل بين العاممين بعضيم البعض، وبين 

 .(116)المؤسسة، وبيئتيا الخارجية؛ لتسييل تبادل الخبرات
مق التغييرات التي ُيحدثيا داخل المؤسسة؛ إلى: االبتكار وفقًا لدرجة عُ كما ينقسم 

ابتكار جذري؛ وىو: االبتكار الذي ُيحدث تغييرات جذرية في المؤسسة، وابتكار تدريجي، أو 
كما قد  تحسيني؛ وىو: االبتكار الذي ييتم بإدخال تحسينات، وتعديبلت عمى ما ىو قائم،

مي، بتكار الداخاخل المؤسسة، وبقدراتيا الذاتية؛ ويسمى حينئذ: االيكون االبتكار ناتجًا من د
يكون مفروضًا عمييا من الخارج، أو عن طريق التراخيص، أو شراء مؤسسة أخرى قد أو 

 .(112)صاحبة اإلختراع؛ ويسمى حينئذ: االبتكار الخارجي
 ؛ (Creativity) اإلبداعمع بعض المفاىيم األخرى؛ وىي: االبتكار  مفيوم ويتداخل

وىو: "مزيج ، (119)غير مألوفة"جديدة شيئ موجود بصياغة إنتاج إعادة "إلى:  والذي ُيشير
رق تفكيره صالة، والطبلقة لؤلفكار؛ مما يجعل المفكر قادرًا عمى تغيير طُ من المرونة، واأل
أساسية؛ من أربعة مكونات مفيوم اإلبداع يتكون و ، (118)رق أخرى مختمفة"المألوفة إلى طُ 

 .(102)وىي: "العمل اإلبداعي، والعممية اإلبداعية، والشخص الُمبدع، والموقف اإلبداعي"
: "اكتساب معارف جديدة عن أشياء ُيشير إلى فيو(؛ Discoveryاالكتشاف )أما  

وىو: "كشف شيئ موجود في الطبيعة، وكيفية استعمالو،  ،(101)موجودة قبل ذلك"
فيو: "التوصل إلى فكرة جديدة ترتبط ؛ (Inventionاإلختراع ) أما، (100)وتصنيعو"

 . (100)بالتكنولوجيا، وتؤثر عمى المنظمات المجتمعية"
 :(104)ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ األتٞ ؛ َتتابع١ دٝاٍٚددٜس بايرنس: فكد َس االبتهاز خبُط١ أ

واالكتشافات الجيل األول )االبتكار االقتصادي(: والذي ظير مع بداية اإلختراعات،  .1
بدأت تأخذ طريقيا إلى التطبيقات القابمة لمتسويق؛ مثل: الكيرباء، التي العممية، و 

 والياتف، ومحركات اإلحتراق الداخمي، وغيرىا.
الخمسينات مع ظيور بداية (: والذي ظير في االبتكار التكنولوجيالجيل الثاني ) .0

 الصناعات البتروكيميائية، واإللكترونيات، والطيران.
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خطوط ظيور مع السبعينات بداية الجيل الثالث )االبتكار الصناعي(: والذي ظير في  .0
اإلنتاج الكمي، واألتمتة، والروبوت، وُنظم التصنيع المرنة، والتصنيع الكامل بمساعدة 

 الحاسب اآللي.
الجيل الرابع )منظومة االبتكار(: والتي ظيرت في بداية التسعينات مع ظيور المفيوم  .4

( لبلبتكار"؛ والتي ينظر إلى االبتكار باعتباره عممية إنتقال خطي، Systemic)"النظمي 
ومباشر من العمم إلى السوق من خبلل التكنولوجيا، مرورًا بعمميات تطويرية خطية 

 متسمسمة. 
والذي ظير في منتصف التسعينات كأحد إفرازات الجيل الخامس )ابتكار المعرفة(:  .1

 مترافقًا مع ظيور المنظومات الوطنية لبلبتكار.االقتصاد المعرفي، 
معرفة، ال" :ا سبق: ُتعرف الباحثة االبتكار إجرائيًا في ىذه الدراسة؛ بأنوفي ضوء م

؛ مما يؤدي إلى داخل الجامعات، وتطبيقيا ، والتي يتم إنتاجياقيمةالجديدة ذات الفكار األو 
لمجامعة عمى كافة المستويات المحمية، تحقيق قيمة ُمضافة، وتعزيز الميزة التنافسية 

  واإلقميمية، والعالمية".
ُُٜهٔ يًباسج١ حتدٜد أِٖ ايطا ايتعسٜفات حتًٌٝ خالٍ َٚٔ: ضبل َا ع٢ً تأضٝطًاٚ بك١؛ 

 : تٞيف ادتاَعات ع٢ً ايٓشٛ األاالبتهاز خصا٥ص 

توليد األفكار الجديدة، ُيعد االبتكار عممية عقمية ديناميكية مستمرة؛ تتمحور حول  .1
 .وتطويرىا، وتطبيقيا داخل الجامعات

يرتبط جوىر عممية االبتكار بالقدرة عمى اإلتيان بفكرة، أو معرفة جديدة، لم تكن  .0
سيم في تطور الجامعات، مما يُ ؛ واقع ممموستحويميا إلى و موجودة من قبل، 

 وتقدميا.
فكمما زادت قدرة الجامعات عمى إنتاج تمعب المعرفة دورًا أساسيًا في تعزيز االبتكار؛  .0

 ونشرىا زادت قدرتيا عمى االبتكار.، وتوليدىا، وتطويرىا، وتطبيقيا، المعرفة
فكمما زاد اعتماد الجامعات  يرتبط االبتكار ارتباطًا وثيقًا بالتطور العممي، والتكنولوجي، .4

ساليب التكنولوجية الحديثة زادت قدرتيا عمى تطوير أساليب العمل، عمى استخدام األ
ستحداث أساليب أكثر تطورًا، وارتباطًا بالتكنولوجيا الحديثة.  وا 
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يجاد لتعامل مع المشكبلت التي تواجو الجامعات، وا  ل االبتكار أسموبًا منفردًا في اُيمث .1
 مبتكرة ليا.حمول 

م الجامعات، وتميزىا، كما ُيعد مؤشرًا ميمًا من ُيمثل االبتكار مظيرًا من مظاىر تقد .6
 مؤشرات التنافسية بين الجامعات في مختمف التصنيفات العالمية.

يتأثر االبتكار بالعوامل البيئية المحيطة، كما يتأثر بالمناخ التنظيمي داخل الجامعات،  .2
ضرورة توفير ؛ مما يتطمب إعاقتووالذي بدوره إما أن يساعد عمى تشجيع االبتكار، أو 

 .الظروف المبلئمة، والمشجعة عمى االبتكار، ودعم المبتكرين
الخدمات تتعدد مجاالت االبتكار داخل الجامعات، وتتنوع؛ فقد يكون االبتكار في  .9

تقديم خدمات جديدة؛ ُتمبي احتياجات عمبلء الجامعة الداخميين،  وأالُمقدمة، 
والخارجيين، وقد يكون االبتكار في العمميات، والسياسات، واإلستراتيجيات، واإلجراءات 

 امعات.المُتبعة، والتكنولوجيا المستخدمة؛ مما ُيحسن المناخ التنظيمي داخل الج
كار جذريًا؛ ينتج عنو تقديم االبتون تختمف درجة االبتكار داخل الجامعات؛ فقد يك .8

خدمات جديدة لم ُتقدم من قبل، أو ينتج عنو فكرة جديدة، أو براءة إختراع ُتميز 
وقد يكون االبتكار تدريجيًا؛ عن ، ، وىو يتطمب دعمًا ماديًا كبيراً عن مثيبلتيا الجامعة

ئمة بالفعل، وقد القاالخدمات  الُمبتكرة عمى ، والتعديبلتتحسيناتبعض الطريق إدخال 
جراءاتو.   تكون ىذه التحسينات في بيئة العمل، وا 

 يف ادتاَعات: َٚباد٥٘، ثاًْٝا: أ١ُٖٝ االبتهاز

عمى مستوى العالم، الدول في العديد من  التنميةتحقيق في  ميماً يمعب االبتكار دورًا 
القائم عمى المعرفة، والتي تحولت من االقتصاد القائم عمى العمل، ورأس المال، إلى االقتصاد 

لمنمو االقتصادي في كثيٍر من االقتصاديات  اً أساسيًا ُمحرك، والذي أصبح واالبتكار التكنولوجي
وُتشكل فيو المعرفة قيمة ُمضافة إلى أنشطتو االقتصادية؛ بداية من ، (101)عمى مستوى العالم

لمعرفية، وصواًل إلى الصناعات القائمة عمى التكنولوجيا المتقدمة، ومرورًا بالخدمات ا
الصناعات االبتكارية، ويتوقف نجاحو عمى االستغبلل األمثل لمموارد غير الممموسة؛ مثل: 
المعرفة، والميارات، والقدرات االبتكارية، والتي ُتمثل مصدرًا رئيسًا لكسب المزايا 

 .(106)التنافسية
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الجامعات عمى مستوى مؤشرًا أساسيًا من مؤشرات التنافسية بين  ُيعد االبتكارو 
( لمجامعات األكثر ابتكارًا في Thomson Reuters، ووفقًا لتقرير طومسون رويترز )العالم

معيد  في الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة األولى، يمييا "ىارفارد"العالم؛ تأتي جامعة 
( جامعة في 46كثر من )، مع وجود أ"ستانفورد"لمتكنولوجيا، ثم جامعة  "ماساتشوستس"

 .(102)الواليات المتحدة األمريكية ضمن قائمة أفضل الجامعات المبتكرة عمى مستوى العالم
كما يساعد االبتكار عمى تنمية الميارات الشخصية في التفكير، والتفاعل االجتماعي، 
وُيزيد من جودة القرارات المؤسسية، وُيحسن من جودة الخدمات المقدمة، كما يؤدي إلى 

 ُيسيم في تميز المؤسسة، وزيادةصورة ذىنية طيبة عن المؤسسة لدى عمبلئيا؛ مما  تعزيز
 .(109)قدراتيا التنافسية

مما سبق: يتضح أىمية االبتكار، ودوره في تعزيز الميزة التنافسية لمجامعات، 
، والتكنولوجيا بأساليب حديثة؛ مما يؤدي إلى يا عمى تطبيق المعرفة، واألفكارومساعدت

الداخميين، والخارجيين، كما يؤدي  مبي احتياجات عمبلء الجامعةاستحداث خدمات جديدة تٌ 
جراءاتو،  ، كما أنو ُيسيم في تعزيز عبلقات وسياساتو الُمتبعةإلى تطوير نظم العمل، وا 

لمشكبلتيا الداخمية،  الجامعة ببيئتيا الخارجية، ومساعدتيا عمى إيجاد حمواًل مبتكرةً 
والخارجية؛ لذا: ُيعد االبتكار متطمبًا أساسيًا لمجامعات التي تبحث عن التميز، وتسعى إلى 

 تعزيز تنافسيتيا عمى كافة المستويات المحمية، واإلقميمية، والعالمية.
 :(108)ٚتتشدد أِٖ َباد٤٣ االبتهاز ع٢ً ايٓشٛ األتٞ

(: وُيقصد بو: مدى توافق االبتكار مع القيم المجتمعية، Compatibility) ايتٛافل .1
 والخبرات السابقة، واحتياجات العمبلء المتوقعين.

(: وىي نسبة إتاحة االبتكار لمتجريب قبل تطبيقو بشكل Trialability) ايتذسب١ .0
  نيائي؛ وذلك لتحديد إيجابياتو، وسمبياتو.

 لبلبتكار في المجتمع. ىي المكانة اإلجتماعيةو (: Image) ايُطُع١ .0
(: وىي درجة رؤية االبتكار قيد التطبيق، وانتشاره بشكل واضح Visibility) ايسؤ١ٜ .4

 في البيئة المحيطة.
 (: وىي درجة الحرية المكفولة لتطبيق االبتكار.Voluntariness) سس١ٜ االضتدداّ .1
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بتكار، (: وتعتمد عمى وضوح نتائج تطبيق االReasults Clearity) ٚضٛح ايٓتا٥ر .6
 وبروزىا بشكل واضح أمام المستخدمين المحتممين. 

نحو االبتكار؛ من حيث: (: وىي إنطباع المستخدم Easy of Use) ضٗٛي١ االضتدداّ .2
 سيولة استخدامو، وخموه من الصعوبات التي ُتعيق اإلفادة منو.

وىي درجة إدراك المستخدم لنتائج االبتكار، (: Advantage) َصاٜا االضتدداّ .9
 وفاعميتو؛ فكمما زادت درجة الفائدة المرجوة منو زادت درجة تبنيو. 

 :(102)بعض املباد٤٣ األخس٣، ٖٚٞ ( و0211امُلطريٟ، نُا أضافت دزاض١ )

الشراكة بين الجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص، وتبادل الخبرات بينيا في المجاالت   .4
 المختمفة.

نقل المعرفة، والتكنولوجيا، ونتائج البحوث من مختبرات الجامعة إلى القطاعات   .1
االقتصادية، وتقديم النصح، واإلرشاد بخصوص براءات االختراع، واالبتكارات الجديدة، 

 واتفاقيات الشراكة مع القطاعات المختمفة.
ة في الجامعات، والتفاوض تيسير الحصول عمى تمويبلت خارجية إلجراء البحوث العممي  .3

 مع الجيات الخارجية، ومراجعة اتفاقيات التمويل.
 الدمج بين معايير الجودة التعميمية، ومتطمبات الكفاءة االقتصادية.  .1
 تحويل التيديدات، والمخاطر في البيئة الخارجية إلى فرص ُيمكن االستفادة منيا.  .1

  يف ادتاَعات: خطٛات تطبٝل االبتهاز: ثايجًا

لدعمو، وتشجيعو، وتمعب البلزمة ينشأ االبتكار من تضافر جميع الجيود المختمفة 
الجامعات دورًا كبيرًا بجانب القطاعين: )الحكومي، والخاص( في تطوير االبتكار في 

؛ وذلك من خبلل إنتاج المعرفة، وتوليدىا، واكتسابيا، (101)المجتمعات القائمة عمى المعرفة
 .(100)مما ُيعزز االبتكار في المجتمعوتطبيقيا، ونشرىا؛ 
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ٚذيو قبٌ اختاذ أٟ قساز ، ١االبتهازات ادتدٜد٠ مبذُٛع١ َٔ ارتطٛات املتتابع متسٚ

 :(100)؛ ٖٖٞٚرٙ ارتطٛات  أٚ زفطٗا؛  بتبٓٝٗا،

ابتكار جديد، وتيدف عند وجود  أولى المراحل التي تبدأوىي  (:Knowledgeاملعسف١ ) .1
   محاولة رسم تصور واضح عن طبيعتو، ومكوناتو، وكيفية تطبيقو. إلى:

تأتي ىذه المرحمة بعد التعرف عمى طبيعة االبتكار، وكيفية و  (:Persuasionاالقتٓاع ) .0
تطبيقو، وخصائصو؛ حيث تتشكل القناعة إما بجدوى تطبيق ىذ االبتكار، أو عدم جدواه؛ 

 تم دراستيا.  وذلك بناًء عمى التصورات، والخصائص التي 
ويتم في ىذه المرحمة اتخاذ قرار؛ إما: بتبني االبتكار، وتطبيقو، أو  (:Decisionايكساز ) .0

 رفضو؛ وذلك بناًء عمى المعمومات التي تم جمعيا في المراحل السابقة. 
تأتي ىذه المرحمة بعد القناعة بأىمية االبتكار؛ لذا: و  (:Implementationايتطبٝل ) .4

 بتطبيقو في المؤسسة؛ حتى يكون واقعًا ممموسًا. يتم اتخاذ قرار
تاتي ىذه المرحمة بعد تطبيق االبتكار بفترة زمنية و  (:Confirmation)ايتدعِٝ  .1

كافية؛ حتى تظير نتائجو، وتتضح مدى قدرتو عمى تحقيق أىدافو، وفييا يتم اتخاذ قرار؛ 
 .إما: بتدعيم االبتكار، واالستمرار في تطبيقو، أو التخمي عنو

مما سبق: يتضح أن تطبيق االبتكارات الجديدة في الجامعات يتم من خبلل مجموعة          
ومتطمبات تطبيقو من الخطوات المتسمسمة؛ تبدأ بتحديد طبيعة االبتكار الجديد، وخصائصو، 

واالقتناع بجدواه، وأىميتو في تطوير الجامعة، وتحسين قدراتيا المختمفة، في الجامعات، 
عمى أرض الواقع، وأخيرًا:  لتطبيقو ، وتييئة الظروف المبلئمةباتخاذ القرارات المناسبةمرورًا 

تقييم االبتكار، وتحديد إيجابياتو، وسمبياتو، واتخاذ قرار؛ إما باعتماده، واالستمرار في تطبيقو، 
  أو التوقف عنو. 

    زابعًا: َكَٛات االبتهاز، َٚتطًبات تُٓٝت٘ يف ادتاَعات: 

التي تساعد عمى تحفيز االبتكار في الجامعات؛ وىي:  جموعة من العومليوجد م
تقوية الثقافة العممية، والتكنولوجية في المجتمع، والتوعية المجتمعية بأىمية االبتكار، 
وضرورة وجود عبلقة وثيقة بين البحوث من جية، وبين المؤسسات اإلنتاجية من جية 

المتميزة داخل الجامعات، وتطوير مكاتب براءات أخرى، فضبًل عن إنشاء مراكز لمبحوث 
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اإلختراع، وتخصيص مكافأة سنوية لمباحثين الُمبتكرين، وكذا تركيز األضواء عمى الرموز 
 .(104)البارزة في مجال االبتكارات الحديثة، وتطبيقاتيا التكنولوجية

 :(101)يفٚتتشدد أِٖ َكَٛات االبتهاز  
مما يؤدي إلى زيادة إخبلص الفرد لعممو، ورغبتو في  :االْتُا٤، ٚاالزتباط باملؤضط١ .1

 تطويره.
: حيث تعتمد اإلدارة االبتكارية عمى األساليب العممية املػهالت َع ايتعاٌَ يف ايع١ًُٝ ايعك١ًٝ .0

 في العمل بداًل من أساليب المحاولة، والخطأ.
ار، وُتشجعو؛ مما : حيث تؤمن المؤسسات االبتكارية بأىمية الحو األخس ايسأٟ ع٢ً اإلْفتاح .0

 ُيسيم في توفير مناخ تنظيمي ُيحفز عمى اإلبداع، واالبتكار.
وتحفيز جميع العاممين عمى بذل جيودىم لتطوير العمل،  :اآلخسٜٔ مبٛاٖب اإلميإ .4

وتشجيع روح الفريق؛ فاإلداري المبتكر ىو الذي يرى نتيجة جيده من خبلل جيود 
 اآلخرين. 

حيث يتحقق االبتكار من خبلل االىتمام بالبعد اإلنساني، والنظر  :ايعٌُ يف اإلْطاْٞ ايُبعد .1
 إلى موارد البشرية باعتبارىا أىم أدوات اإلبداع، واالبتكار داخل المؤسسة.

: من خبلل توفير الموارد البشرية الُمبدعة، والمبتكرة، ٚايتطٜٛس ايبشح، بٗٝانٌ االٖتُاّ .6
 لتنميتيا، ودعميا.وتوفير كافة الموارد المالية البلزمة 

َٔ ايعٓاصس ايس٥ٝط١ٝ اييت تؤدٟ دٚزًا سامسًا يف تعصٜص دٚز ادتاَع١  ٖرا: ٜٚٛدد زتُٛع١        

 :(106)؛ ٖٚرٙ ايعٓاصس ٖٞ، ٚتُٓٝت٘االبتهاز دعِيف 

(: حتى تتمكن الجامعة من تعزيز أنشطتيا االبتكارية؛ البد أن Culture) ايجكاف١ ايعا١َ .1
التعميمية، وبرامجيا الدراسية غير تقميدية، كما ينبغي أن يتم وضع إطار تكون أىدافيا 

 قانوني لرعاية االبتكار، وتنظيم المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.
البتكار، ىتمام قادة الجامعات، ورؤسائيا بضرورة افبلبد من إ(: Leadership)ايكٝاد٠  .0

 المجتمع المحيط.بين الجامعة، ومؤسسات وأىمية تعزيز المشاركة 
(: البد أن تتضمن األنشطة التي تقوم بيا الجامعات ثبلثة أنشطة Activities) األْػط١ .0

أساسية لتنمية االبتكار؛ وىي: تنمية المعرفة الجديدة من خبلل إجراء البحوث األساسية، 
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صداراتيا العممية، وعقد اتفاقيات الشراكة مع  والتطبيقية، ونشر المعرفة عبر نشراتيا، وا 
 القطاعات االقتصادية الخارجية.

(: يجب أن تتبنى الجامعات قيمًا أساسية لتنمية االبتكار؛ من أىميا: Values) ايكِٝ .4
 الحرية األكاديمية، واالنفتاح عمى األفكار الجديدة، وغرس روح اإلنجاز، والتميز، وغيرىا.

لتطبيق مبدأ  نظامًا فعاالً  تواجد داخل الجامعاتي أن(: البد Accountability) احملاضب١ٝ .1
المساءلة عن مصادر الدخل، وحجم االستثمارات، وأوجو اإلنفاق المالي، ونوعية البرامج 

 األكاديمية، ومعايير توظيف أعضاء ىيئة التدريس.
(: فبلبد من تكوين تحالفات وثيقة بين الجامعات، والمراكز Alliances) اتايتشايف .6

عمى تنمية االبتكار، وتبادل الخبرات بين أعضاء ىيئة البحثية المختمفة؛ مما يساعد 
    التدريس، والحد من اإلزدواجية في التخصصات العممية.

تدٍ ع٢ً  ايدالالت اييتزتُٛع١ َٔ  فإٕ ٖٓاى؛ (و0216دزاض١ )عطاف،  ٚنُا أغازت

 :(102)ٖٞ ايدالالتتهٕٛ َسغد٠  يع١ًُٝ ارتسٚز عٔ املأيٛف، ٖٚرٙ ٚإَها١ْٝ االبتهاز يف املؤضط١؛ 

: وىم العاممون في المؤسسة الذين يتطمعون إلى ما ىو أبعد من ْفط٘دالي١ املبتهس  .4
 الكفاءة، ويطرحون األسئمة، وُيقدمون اإلجابات غير المألوفة.

: حيث يكون الجديد مألوفًا في ىذه المؤسسات، ويسعون إلى غسٜبًا يٝظ دالي١ ادتدٜد .1
 التشغيمية، ويناقشونو في اجتماعاتيم.دمجو باستمرار في خططيم 

: فأي ابتكار جديد يأتي إلى ىذه المؤسسة يعرفو الجميع، دالي١ ايتعًِ، ٚايتكاضِ .3
المعرفة المنظمة، والتي يجب  نوع منويتقاسمون معموماتو، ويقيسون نتائجو؛ باعتباره 

 أن تتحول إلى معرفة ضمنية.
باستمرار إلى تحسين أدائيا، ومقارنتو بأفضل  المؤسساتتمك حيث تسعى  :دالي١ املعاٜس٠ .1

 المنافسين، وتقميل الفجوة بينيما.
المؤسسات بعمل الفريق، وتوفير فرصًا أفضل لمربط بين تمك حيث تيتم  دالي١ ايفسٜل: .1

 المجاالت، والتخصصات المختمفة.
جابيًا داعمًا حيث تسعى إدارة تمك المؤسسات إلى توفير مناخًا إي: دالي١ اإلداز٠ االبتهاز١ٜ .1

 لبلبتكار.
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وجدير بالذكر: فإن ىناك مجموعة من المؤشرات التي تدل عمى الجامعات االبتكارية؛ 
وىي: عدد براءات اإلختراع التي تم تسجيميا باسم الجامعة لدى مكاتب براءات اإلختراع 

ألصول الوطنية، واإلقميمية، وعدد المؤسسات المستقمة التي تتقدم بطمبات لبلستفادة من ا
العينية في الجامعة، وعدد الباحثين الذين تستعين بيم تمك المؤسسات، فضبًل عن عدد 

 .(109)البحوث المشتركة بين تمك الجامعات، والمؤسسات الخاصة
مما سبق: يتضح ضرورة توافر مجموعة من المتطمبات البلزمة لدعم االبتكار، 

نشر ثقافة االبتكار داخل الجامعة، وتشجيعيا عمى إجراء وتنميتو في الجامعات؛ ومن أىميا: 
البحوث األساسية، والتطبيقية؛ مما يؤدي إلى إنتاج المعارف الجديدة، وتوليدىا، ونشرىا بين 
جميع العاممين في الجامعة، فضبًل عن ضرورة تمتع الجامعة باالستقبللية، والحرية 

والحوار المجتمعي، نجاز، وتشجيع العمل الجماعي، األكاديمية، وتبني قيم العمل، والتميز، واإل 
   .بلبتكارمحفزًا لتوفير مناخًا إيجابيًا بني الرأي، والرأي األخر؛ مما يساعد عمى وت

من أىميا: ؛ تتميز بالعديد من المميزات االبتكاريةالجامعات ن أ -كذلك–يتضح  كما
 أدائيم، وتحسين قدراتيم، ومياراتيم،والذين يسعون دومًا إلى تطوير ؛ كوادرىا البشريةقوة 

البحث عن إلى  وسعييمعن المألوف،  يمخروجو وتطبيق إبداعاتيم الذاتية في العمل، 
كما تيتم الجامعات االبتكارية  ،، وتقاسميا بين الجميعاألفكار، والمعارف الجديدة، وتطبيقيا
وذلك تبني ابتكاراتيم، تو ، احتياجاتيموُتمبي كافة وترعاىم، بباحثييا المتميزين، ذوو الموىبة، 

قميميًا، وعالميًا؛  جنبًا إلى جنب مع جيودىا في استقطاب الباحثين المتميزين لمعمل محميًا، وا 
  داخل الجامعة.
التميز، ومقارنة أدائيا الجودة، و دومًا إلى بسعييا  االبتكاريةالجامعات  تتميزكما 

العالم، ومحاولة االستفادة منيا، وتضييق الفجوة بأداء الجامعات العريقة عمى مستوى 
تؤمن بأن االبتكار ليس عمبًل فرديًا، ولكنو عمبًل تنظيميًا، يتطمب تضافر جميع  وىي بينيما،

تطوير رؤيتيا، ورسالتيا، وأىدافيا، دومًا إلى الجامعات االبتكارية ؛ لذا: تسعى الجيود لنجاحو
ستراتيجياتيا، وخططيا، جراءاتيا،  وسياساتيا، وا  وذلك بمشاركة الجميع، ، وبيئتيا التنظيميةوا 

 إلى؛ مما يؤدي إلى تحويميا ثقافة االبتكار داخل المجتمع الجامعي ككلكما تسعى إلى نشر 
  محفزة لبلبتكار، وداعمة لمُمبتكرين. جامعة
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 احملٛز ارتاَظ:

 تهاز يف ادتاَعات املصس١ٜاالبات َؤغس

 اعتماداً  ؛ وذلكمصراالبتكار في ، و مؤشرات البحثالباحثة في ىذا المحور:  تتناول
 العالمية، والمحمية؛ والُمتمثمة في:مؤشرات ال عمى مجموعة من

الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة،  العالمي: مؤشر المعرفة .1
 اإلنمائي./ برنامج األمم المتحدة والمكتب اإلقميمي لمدول العربية

 Jhonson)"جونسون كورنيل" الصادر عن جامعة  مؤشر االبتكار العالمي: .0
Cornell) اإلنسياد" األمريكية، بالتعاون مع المعيد األوروبي إلدارة األعمال" 

(INSEADوالمنظمة العالمية لحماية الممكية الفكرية ،) The world 

Intellectual Prpperty Organization (WIPO). 
 World Economicالتنافسية العالمي: الصادر عن المنتدى االقتصادي ) مؤشر .0

Forum.في جنيف، وىي مؤسسة سويسرية غير ربحية ،) 
رؤية  -ستراتيجية التنمية المستدامةال وفقاً  :مؤشر المعرفة، واالبتكار، والبحث العممي .4

 .، والصادرة عن مجمس الوزراء المصريم1131مصر 
 عمى النحو األتي: ذلك بالتفصيل وسيتم تناول
 :(Global Knowledge Index) ؤغس املعسف١ ايعاملَٞ :ايكطِ األٍٚ

تتناول الباحثة في ىذا القسم، تعريف مؤشر المعرفة العالمي، ومنيجيتو، ومحاوره، 
واالبتكار(، ومؤشراتو المختمفة، وأخيرًا: تحميل  ،والتطوير ،ثم تتناول بالتفصيل محور )البحث

مؤشرات )البحث، والتطوير، واالبتكار( في مصر في األعوام الثبلثة األخيرة؛ وذلك عمى النحو 
 األتي:

 أٚاًل: تعسٜف َؤغس املعسف١ ايعاملٞ، ٚقطاعات٘:

، إلنمائيُيعد مؤشر المعرفة العالمي نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج األمم المتحدة ا
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة، والتي ُأعمن عنيا في قمة المعرفة عام 

، وأىمية توفير أدوات منيجية ستراتيجياإلالمعرفة دور عمى  (؛ وذلك تأكيداً و0216)
وُيعنى مؤشر المعرفة العالمي بقياس المعرفة كمفيوم شامل وثيق، لقياسيا، وُحسن إدارتيا، 
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بمختمف أبعاد الحياة اإلنسانية المعاصرة، وتكريس ذلك في سياق ُمقاربة مفاىيمية، ومنيجية 
   :(108)متناسقة؛  تتميز بما يأتي

ممية؛ تؤكد تبلزمية المعرفة، االستناد إلى رؤية فكرية، مبنية عمى أدبيات، وتقارير أُ  .1
موارد المادية، والطبيعية إلى والتنمية؛ لتتحول المعادلة من منظور التنمية القائمة عمى ال

التنمية القائمة عمى الموارد المعرفية؛ مما يجعل المعرفة أساسًا لتحقيق التنمية الشاممة، 
 والمستدامة.

؛ وىي: التعميم متكاممة اعتماد المفيوم الشامل لممعرفة، والذي يتجمى في سبعة قطاعات .0
تعميم العالي، والبحث والتطوير قبل الجامعي، والتعميم التقني والتدريب الميني، وال

 واالبتكار، وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، واالقتصاد، والبيئات التمكينية.
تكريس التواصل المعرفي مع التجارب السابقة، والمنيج التشاركي؛ وذلك من خبلل عقد  .0

   اجتماعات منتظمة؛ لمناقشة مختمف الخيارات، وضمان اتساقيا.
 :قطاع التعميم قبل الجامعي  المعرفة العالمي من سبعة قطاعات؛ وىي:ويتكون مؤشر 

قطاع التعميم التقني، والتدريب الميني: ويتكون ، و %(11متغير، بوزن ) (12) ويتكون من
متغير، بوزن  (16قطاع التعميم العالي: ويتكون من )، و %(11متغير، بوزن ) (10من )

قطاع ، و %(11متغير، بوزن ) (09واالبتكار: ويتكون من )قطاع البحث والتطوير ، و %(11)
قطاع ، و %(11متغير، بوزن ) (02تكنولوجيا المعمومات، واالتصاالت: ويتكون من )

قطاع البيئات التمكينية: ويتكون من ، و %(11متغير، بوزن ) (00االقتصاد: ويتكون من )
 %(.12متغير، بوزن ) (19)

 : يف َؤغس املعسف١ ايعاملٞ ستٛز )ايبشح، ٚايتطٜٛس، ٚاالبتهاز( ثاًْٝا: َؤغسات

 Research, Development, and) البحث، والتطوير، واالبتكار  يتكون قطاع

Innovation) من  عددضم كل منيا محاور؛ ي ثبلثةمن  في مؤشر المعرفة العالمي
 :(142)المؤشرات؛ وذلك عمى النحو األتي

 ويتكون من: :(Research and Development) تطٜٛسايبشح، ٚاي ستٛز .1
   ايبشح ٚايتطٜٛسَدخالت (Research and Development Inputs) : وتضم

نسبة اإلنفاق عمى البحث والتطوير من الناتج المحمي اإلجمالي، ومتوسط  مؤشرات:
اإلنفاق عمى البحث والتطوير لكل باحث، ومتوسط عدد الباحثين في القوى العاممة لكل 
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الف فرد، ونسبة خريجو برامج العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات  في التعميم 
 العالي، ونسبة صافي الواردات عالية التقنية من مجموع التبادل التجاري.

 شتسدات ايبشح ٚايتطٜٛس (Research and Development Outputs) :  وتضم
االستشيادات لكل مستند أو مرجع متوسط المستندات لكل باحث، ومتوسط  مؤشرات:

بحثي، والمتغير المركب لبلستشياد العممي، وتصنيف أفضل مجمة عممية في الدولة، 
  جودة مؤسسات البحث العممي، وطمبات تسجيل براءات اإلختراع لكل مميون نسمة.و 
 ويتكون من: :(Innovation in Product) االبتهاز يف اإلْتاز ستٛز .0

 اإلْتاز َدخالت االبتهاز يف (Inputs of Innovation in Product):  وتضم
مؤشرات: نسبة اإلنفاق عمى البحث والتطوير في مؤسسات األعمال من الناتج المحمي 
اإلجمالي، ونسبة تمويل البحث والتطوير في مؤسسات األعمال، ونسبة عدد الباحثين في 

 قل التكنولوجيا.قطاع مؤسسات األعمال، واالستثمارات األجنبية المباشرة ون
 شتسدات االبتهاز يف اإلْتاز (Outputs of Innovation in Product):  وتضم

مؤشرات: نسبة عائد حقوق الممكية الفكرية من مجموع التبادل التجاري، وعدد التصميمات 
مميار من الناتج المحمي اإلجمالي، ودرجة تعقيد العمميات اإلنتاجية، ومستوى لكل  المقدمة

 التسويق. 
 ويتكون من:: (Social Innovation) االبتهاز اجملتُعٞ ستٛز .0
  َٞدخالت االبتهاز اجملتُع (Inputs of Social Innovation): :وتضم مؤشرات 

سيولة حماية مستثمري األقمية، وصفقات األعمال المشتركة والتحالفات االستراتيجية، 
ونسبة واردات سمع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من واردات السمع، ونسبة اإلنفاق 

 عمى برمجيات الكمبيوتر من الناتج المحمي اإلجمالي، وكثافة األعمال الجديدة.
  ٞشتسدات االبتهاز اجملتُع (Outputs of Social Innovation): :وتضم مؤشرات 

، وعدد األفبلم الروائية ارية لكل مميار من الناتج المحميعدد طمبات تسجيل العبلمات التج
من إجمالي  ، والنشرالوطنية المنتجة لكل مميون نسمة، ونسبة منتجات قطاع الطباعة

  المعمومات واالتصاالت.تكنولوجيا المنتجات الصناعية، ونسبة صادرات سمع 
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 : يف َصس )ايبشح، ٚايتطٜٛس، ٚاالبتهاز( اتثايجًا: حتًٌٝ َؤغس

، (140)(و0219)عام و ، (141)(و0212)لعام مؤشر المعرفة العالمي اعتمادًا عمى 
ُيمكن استخبلص مؤشرات )البحث، والتطوير،                    ؛(140)(و0218)عام و 

 عمى النحو األتي: واالبتكار( في مصر، وتحميميا
البحث، )محور ( األتي: مؤشرات 1يوضح الجدول رقم ) :ايبشح، ٚايتطٜٛس ستٛز -1

 :وذلك عمى النحو األتي؛ و0218 -و0212الفترة من  خبللفي مصر  (والتطوير
 (1خذول رلى )

 و0218-و0212فٍ انفزرح يٍ فٍ يصر  (وانزطىَرانجسث ) يسىر يؤشراد

 

 انًسبور

 

 انًىشراد

 و0218 و0219 و0212

 انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ

يذخالد 

انجسث 

 وانزطىَر

َضجخ اإلَفبق ػهً انجسث 

 انؼهًٍ يٍ انُبرح انًسهٍ
12 11.0 48 11.8 12 11.1 

يزىصظ اإلَفبق ػهً انجسث 

 نكم ثبزثوانزطىَر 
60 14.9 66 14.9 20 10 

ػذد انجبزثٍُ فٍ انمىي 

 انؼبيهخ نكم أنف فرد
40 02.4 41 02.1 04 04.1 

َضجخ خرَدٍ ثرايح انؼهىو، 

وانزكُىنىخُب وانهُذصخ، 

وانرَبضُبد فٍ انزؼهُى 

 انؼبنٍ

n/a n/a 124 1.9 120 10.2 

َضجخ صبفٍ انىارداد ػبنُخ 

 انزمُُخ
22 02.9 60 08.1 41 06.0 

 

يخرخبد 

انجسث 

 وانزطىَر

 

 12.1 84 00.4 00 12.9 92 يزىصظ انًضزُذاد نكم ثبزث

يزىصظ االصزشهبداد نكم 

 يرخغ
98 00.2 90 04.1 20 02.6 

انًزغُر انًركت نالصزشهبد 

 انؼهًٍ
47 16.0 42 16.1 46 12.4 

 20.6 11 66.9 2 62.9 10 رصُُف أفضم يدهخ ػهًُخ

يؤصضبد انجسث  خىدح

 انؼهًٍ
114 08.6 112 08.6 129 08.4 

طهجبد رضدُم ثراءاد 

 اإلخزراع نكم يهُىٌ َضًخ
71 2.4 90 0 91 0 

رررُت يصر فٍ يؤشر )انجسث، 

 وانزطىَر( ككم
29/101 16.0 90/104 19 66/106 18 

  و.0218و، و0219و ،و0212يٍ إػذاد انجبزثخ اػزًبداً ػهً يؤشر انًؼرفخ انؼبنًٍ ألػىاو : املصدز
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البحث، اإلجمالي لمحور مؤشر القيمة السابق: زيادة  (1رقم ) يتضح من الجدول
( عن عام 1؛ بزيادة قدرىا )و0218( في عام 18)قيمة فقد ارتفع إلى في مصر؛  والتطوير
؛ مما أدى إلى احتبلل مصر المركز و0212( عن عام 0.9م، وزيادة قدرىا )1141

والمركز ، و0219( عام 90/104المركز )، بعدما كانت في و0218( عام 66/106)
 .و0212( عام 29/101)

في  البحث، والتطويرالفرعية لمحور مؤشرات ال بعضقيمة زيادة  -كذلك–كما يتضح 
)عدد الباحثين في القوى العاممة، ونسبة خريجي برامج العموم : مؤشرات مصر؛ وىي

التعميم العالي، ونسبة صافي الواردات عالية التقنية،  والتكنولوجيا والرياضيات في مؤسسات
بعض قيمة (، وانخفاض تصنيف أفضل مجمة عممية، وجودة مؤسسات البحث العمميو 

المؤشرات األخرى؛ وىي مؤشرات: )نسبة اإلنفاق عمى البحث العممي من الناتج المحمي، 
متوسط دات لكل باحث، و ومتوسط اإلنفاق عمى البحث والتطوير لكل باحث، ومتوسط المستن

مؤشر )طمبات قيمة ، مع ثبات (االستشيادات لكل مرجع، والمتغير المركب لبلستشياد العممي
 تسجيل براءات اإلختراع( عند نفس القيمة.

االبتكار )محور ( األتي: مؤشرات 0: يوضح الجدول رقم )االبتهاز يف اإلْتاز ستٛز -0
 :وذلك عمى النحو األتي؛ و0218-و0212الفترة من خبلل في مصر  (في اإلنتاج
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 (0خذول رلى )

 و0218-و0212فٍ انفزرح يٍ فٍ يصر  (االثزكبر فٍ اإلَزبج)يسىر  يؤشراد 

 

 انًسبور

 

 انًىشراد

 و0218 و0219 و0212

 انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ

 

يذخالد 

االثزكبر 

فٍ 

 اإلَزبج

َضجخ اإلَفبق 

ػهً انجسث 

وانزطىَر فٍ 

يؤصضبد 

األػًبل يٍ 

 انُبرح انًسهٍ

68 1.0 21 1 21 1.1 

َضجخ رًىَم 

انجسث وانزطىَر 

يٍ يؤصضبد 

 األػًبل

26 9.2 24 2.1 26 6.8 

َضجخ ػذد 

انجبزثٍُ فٍ 

لطبع يؤصضبد 

 األػًبل

24 1.1 24 1.0 69 1.6 

االصزثًبراد 

األخُجُخ انًجبشرح 

 وَمم انزكُىنىخُب

22 11 21 11 16 28.2 

 

يخرخبد 

االثزكبر 

فٍ 

 اإلَزبج

 

َضجخ ػبئذ زمىق 

 انًهكُخ انفكرَخ
121 0.0 122 0.0 121 2 

ػذد انزصًًُبد 

انًمذيخ نكم 

يهُبر يٍ انُبرح 

 انًسهٍ

16 8.1 11 2.6 10 8.4 

درخخ رؼمُذ 

انؼًهُبد 

 اإلَزبخُخ

66 46.0 62 46.0 64 09.1 

 10 81 12.9 122 12.9 82 يضزىي انزضىَك

رررُت يصر فٍ يؤشر 

 )االثزكبر فٍ اإلَزبج( ككم
118/101 10.6 109/104 10.2 118/106 10.9 

و، 0219، وو0212يٍ إػذاد انجبزثخ اػزًبداً ػهً يؤشر انًؼرفخ انؼبنًٍ ألػىاو : املصدز

  و.0218و
المؤشر اإلجمالي لمحور االبتكار في قيمة ق: زيادة الساب( 0رقم )يتضح من الجدول 

( عن 2.1؛ بزيادة قدرىا )و0218( في عام 10.9في مصر؛ فقد ارتفع إلى قيمة ) اإلنتاج
؛ مما أدى إلى احتبلل مصر المركز و0212( عن عام 2.0، وزيادة قدرىا )و0219عام 

، والمركز و0219( عام 109/104، بعدما كانت في المركز )و0218( عام 118/106)
 .و0212( عام 118/101)
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 االبتكار في اإلنتاجبعض المؤشرات الفرعية لمحور قيمة ادة زي -كذلك–كما يتضح 
نسبة اإلنفاق عمى البحث والتطوير في مؤسسات األعمال من في مصر؛ وىي مؤشرات: )

االستثمارات األجنبية و الناتج المحمي، ونسبة عدد الباحثين في قطاع مؤسسات األعمال، 
قيمة (، وانخفاض مات المقدمة، ومستوى التسويقالمباشرة ونقل التكنولوجيا، وعدد التصمي
 البحث والتطوير من مؤسسات األعمال، تمويلنسبة بعض المؤشرات األخرى؛ وىي مؤشرات: )

 .(ونسبة عائد حقوق الممكية الفكرية، ودرجة تعقيد العمميات اإلنتاجية
االبتكار )محور ( األتي: مؤشرات 0: يوضح الجدول رقم )االبتهاز اجملتُعٞ ستٛز -0

وذلك عمى النحو ؛ و0218 -و0212في مصر خبلل         الفترة من  (المجتمعي
 :األتي

 (0خذول رلى )

 و0218-و0212)االثزكبر  انًدزًؼٍ( فٍ يصر فٍ انفزرح يٍ يسىر  يؤشراد 

 

 انًسبور

 

 انًىشراد

 و0218 و0219 و0212

 انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ

 

 

يذخالد 

االثزكبر 

 انًدزًؼٍ

صهىنخ زًبَخ يضزثًرٌ 

 األلهُخ
82 49.0 60 11.6 64 11.6 

صفمبد األػًبل انًشزركخ/ 

 انزسبنفبد اإلصزرارُدُخ
20 1.0 120 0.4 122 0 

َضجخ وارداد صهغ ركُىنىخُب 

 األػًبل واالرصبالد
91 19.1 84 08.8 81 14.2 

َضجخ اإلَفبق ػهً ثريدُبد 

يٍ انُبرح انًسهٍ انكًجُىرر 

 اإلخًبنٍ

41 06.8 09 02.0 01 09.0 

 n/a n/a n/a n/a n/a n/a كثبفخ األػًبل اندذَذح

 

يخرخبد 

االثزكبر 

 انًدزًؼٍ

 

ػذد طهجبد رضدُم انؼاليبد 

انزدبرَخ نكم يهُبر يٍ انُبرح 

 انًسهٍ اإلخًبنٍ

86 1.8 89 4.4 86 2.0 

انروائُخ انىطُُخ  ػذد األفالو

 انًُزدخ نكم يهُىٌ َضًخ
82 0.1 81 09.0 80 0.4 

َضجخ يُزدبد لطبع انطجبػخ 

وانُشر يٍ أخًبنٍ انًُزدبد 

 انصُبػُخ

80 1.9 80 2 02 09.4 

َضجخ صبدراد صهغ ركُىنىخُب 

انًؼهىيبد واالرصبالد يٍ 

 صبدراد انضهغ

06 28.1 40 00.0 08 00.1 

 19.9 91/106 18.0 120/104 01.4 121/101 يصر فٍ يؤشر )االثزكبر انًدزًؼٍ( رررُت

و، 0219، وو0212يٍ إػذاد انجبزثخ اػزًبداً ػهً يؤشر انًؼرفخ انؼبنًٍ ألػىاو : املصدز

  و.0218و
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االبتكار المؤشر اإلجمالي لمحور قيمة ق: انخفاض ( الساب0يتضح من الجدول رقم )
( 2.4) بانخفاض قدره؛ و0218( في عام 19.9إلى قيمة ) انخفضفي مصر؛ فقد  المجتمعي
، وبرغم ذلك أرتفع ترتيب مصر و0212( عن عام 0.6) وانخفاض قدرهم، 1141عن عام 

، و0219( عام 120/104، بعدما كانت في المركز )و0218( عام 91/106المركز ) إلى
 .و0212( عام 121/101والمركز )

المجتمعي بعض المؤشرات الفرعية لمحور االبتكار قيمة زيادة  -كذلك–كما يتضح 
نسبة اإلنفاق عمى برمجيات الكمبيوتر من إجمالي الناتج المحمي، في مصر؛ وىي مؤشرات: )

وعدد طمبات تسجيل العبلمات التجارية، ونسبة منتجات قطاع الطباعة والنشر من إجمالي 
قيمة (، وانخفاض ع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتالمنتجات الصناعية، ونسبة صادرات سم

صفقات األعمال المشتركة/التحالفات االستراتيجية، بعض المؤشرات األخرى؛ وىي مؤشرات: )
، (فبلم الروائية الوطنية المنتجةوعدد األونسبة واردات سمع تكنولوجيا األعمال واالتصاالت، 

 (.11.6قمية عند قيمة )مؤشر سيولة حماية مستثمري األقيمة مع ثبات 
خبلل الفترة من )البحث، والتطوير، واالبتكار(  محورترتيب مصر في أما عن 

 ( األتي:1ُفيمكن توضيحو في الجدول رقم )؛ و0218 -و0212
 (4) خذول رلى

 انثالثخ ػىاواألخالل  (انجسث، وانزطىَر، واالثزكبر) يسىررررُت يصر فٍ 

 و0218 و0219 و0212 انؼبو

 انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ

 12.2 90/106 12.0 129/104 16.1 121/101 انزررُت

 و. 0218و، و0219، وو0212يٍ إػذاد انجبزثخ اػزًبداً ػهً يؤشر انًؼرفخ انؼبنًٍ ألػىاو : املصدز

والتطوير، المؤشر اإلجمالي لقطاع )البحث، قيمة نبلحظ من الجدول السابق: زيادة 
( في عام 12.2واالبتكار( في مصر وفقًا لمؤشر المعرفة العالمي؛ فقد ارتفع إلى قيمة )

؛ مما و0212( عن عام 1.0، وزيادة قدرىا )و0219( عن عام 2.1؛ بزيادة قدرىا )و0218
المركز  تحتل، بعدما كانت و0218( عام 90/106أدى إلى احتبلل مصر المركز )

 .و0212عام في ( 121/101، والمركز )و0219عام في ( 129/104)
 :(Index Global Innovation) َؤغس االبتهاز ايعاملٞ ايكطِ ايجاْٞ:

في  وتحميمو، ومحاوره، االبتكار العالميتتناول الباحثة في ىذا القسم، تعريف مؤشر 
 مصر في األعوام الثبلثة األخيرة؛ وذلك عمى النحو األتي:
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 َؤغس االبتهاز ايعاملٞ: أٚاًل: تعسٜف

فصمة عن األداء االبتكاري في ُيقدم مؤشر االبتكار العالمي مجموعة من المقاييس المُ 
عام  ( مؤشراً 92مؤشراتو البالغ عددىا ) وتستكشفعدد من الدول عمى مستوى العالم، 

رؤية شاممة عن االبتكار بشتى مجاالتو، وىو يقيس أداء االبتكار في الدول؛ من  (؛و0218)
 .خبلل مدخبلت االبتكار، ومخرجاتو

ويتم تصنيف الدول في مؤشر االبتكار العالمي؛ وفقًا لمدخل القومي اإلجمالي إلى 
الدخل فوق ( دولة، والدول ذات 12أربعة مجموعات؛ وىي: الدول ذات الدخل العالي؛ وتضم )

، ( دولة06المتوسط؛ وتضم )أقل من ( دولة، والدول ذات الدخل 04المتوسط؛ وتضم )
كما ، (و0218دولة عام ) (108؛ بإجمالي )( دولة18والدول ذات الدخل المنخفض؛ وتضم )

يتم تقسيم الدول جغرافيًا إلى سبعة مناطق؛ وىي: دول جنوب شرق أسيا، وأوقيانوسيا، ودول 
دول وسط، وجنوب أسيا، إفريقيا، وغرب أسيا، ودول أوروبا، ودول أمريكا الشمالية، و شمال 

  . (144)ودول أفريقيا، وجنوب الصحراء، ودول أمريكا الجنوبية، والكاريبي
( من بين االقتصاديات ذات الدخل أقل من المتوسط، كما 14وتحتل مصر المرتبة )

من بين اقتصاديات دول شمال أفريقيا، وغرب أسيا؛ وذلك وفقًا لمؤشر  (12تحتل المرتبة )
 (.و0218االبتكار العالمي عام )

 ستاٚز َؤغس االبتهاز ايعاملٞ: :ثاًْٝا

؛ لى مجموعتينيتم تصنيفيا إالتي يتكون مؤشر االبتكار العالمي من مجموعة من المؤشرات 
 :(145)وىما

ويتكون من خمسة محاور أساسية؛  :( InputsInnovation) َدخالت االبتهاز .1
 وىي:

  ستٛز املؤضطات(Inistitution):    :وىو يحتوي عمى ثبلثة مؤشرات تقيس تطور كل من
 البيئة السياسية، والبيئة التنظيمية، والقانوينة، والبيئة االقتصادية.

 ستٛز زأع املاٍ ايبػسٟ، ٚايبشح (Human Capital & Research):   وىو يحتوي
عمى ثبلثة مؤشرات تقيس تطور كل من: التربية والتعميم، والتعميم العالي، والبحث 

 والتطوير.
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 ستٛز ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ (Infrastructure):  وىو يحتوي عمى ثبلثة مؤشرات تقيس
 تطور كل من: تقنيات المعمومات واالتصاالت، والمرافق العامة، والحفاظ عمى البيئة.

 ستٛز تطٛز األضٛام (Market Sophistication):  وىو يحتوي عمى ثبلثة مؤشرات
 والتجارة والمنافسة وحجم السوق.تقيس تطور كل من: حجم اإلقراض، واالستثمار، 

   عُاٍب١٦ٝ األتطٛز ستٛز (Busniss Sophistication) : وىو يحتوي عمى ثبلثة
ومدى استغبلل ، ومصادر االبتكار، معارف القوى العاممة مؤشرات تقيس تطور كل من:

 المعرفة.
ساسيين؛ أويتكون من محورين  :(Innovation Outputs) شتسدات االبتهاز .0

 وىما:
  ستٛز شتسدات املعسف١، ٚايتك١ٝٓ(Knowledge, Technology Outputs)   : وىو

يحتوي عمى ثبلثة مؤشرات تقيس تطور كل من: خمق المعرفة، وأثر المعرفة، ونشر 
 المعرفة.

  االبتهاز١ٜستٛز املدسدات (Creative Outputs)  : وىو يحتوي عمى ثبلثة مؤشرات
االبتكار عبر تقيس تطور كل من: األصول غير الممموسة، والسمع والخدمات االبتكارية، و 

 اإلنترنت.

 يف َصس: االبتهاز ايعاملٞ  حتًٌٝ َؤغس ثايجًا: 

، (142)(و0219، وعام )(146)(و0212العالمي لعام ) االبتكاراعتمادًا عمى مؤشر 
ُيمكن استخبلص مؤشرات االبتكار في مصر، وتحميميا عمى النحو ؛  (149)(و0218وعام )
 األتي:

( األتي: مؤشرات مدخبلت االبتكار في 1: يوضح الجدول رقم )َدخالت االبتهاز اتَؤغس .1
 :وذلك عمى النحو األتي؛ و0218 -و0212مصر خبلل  الفترة من 
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 (1) خذول رلى

 و0218-و0212يؤشراد  يذخالد االثزكبر فٍ انفزرح يٍ 

 

 انًسبور

 

 انًىشراد

 و0218 و0219 و0212

 انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ

 

 انًؤصضبد

 08.2 126 08.9 112 06.8 118 انجُئخ انضُبصُخ

انجُئخ انزُظًُُخ، 

 وانمبَىَُخ
102 00.1 116 41.0 102 42.9 

 60.0 82 61.2 80 61.0 82 االلزصبدَخ انجُئخ

رررُت يصر فٍ يسىر 

 انًؤصضبد
101/102 42.4 102/106 44.0 119/108 42.8 

رأس انًبل 

انجشرٌ، 

 وانجسث

 02.2 84 41.0 24 49.6 19 انزرثُخ، وانزؼهُى

 11.4 129 11.0 126 02.0 120 انزؼهُى انؼبنٍ

انجسث، 

 وانزطىَر
14 11.8 10 10.0 11 12.2 

رررُت يصر فٍ يسىر رأس 

 انًبل انجشرٌ
90/102 06.8 98/106 00.2 86/108 18.2 

 

انجُُخ 

 انزسزُخ

رمُُبد 

انًؼهىيبد، 

 واالرصبالد

81 40.2 81 40.9 86 48.4 

 01.1 116 08.0 120 02.4 122 انًرافك انؼبيخ

انسفبظ ػهً 

 انجُئخ
60 44.8 10 42.6 11 08.8 

 رررُت يصر فٍ يسىر انجُُخ

 انزسزُخ
80/102 09.4 82/106 02.8 84/108 06.9 

 

رطىر 

 األصىاق

 01.9 120 01.1 110 02.0 111 زدى اإللراض

 02.9 118 02.2 116 06.6 101 االصزثًبر

وزدى انزدبر، 

 انضىق
16 60.4 49 61.4 49 66.4 

رررُت يصر فٍ يسىر رطىر 

 األصىاق
122/102 06.2 124/106 09.9 82/108 41.2 

 

رطىر ثُئخ 

 األػًبل

انمىي يؼبرف 

 انؼبيهخ
129 01.0 121 01.2 126 01.1 

 12.1 112 19.0 110 18.0 110 يصبدر االثزكبر

 04.8 120 19.6 111 00.1 111 اصزغالل انًؼرفخ

رررُت يصر فٍ يسىر رطىر 

 ثُئخ األػًبل
102/102 01.2 112/106 18.1 116/108 01.0 

و، 0219، وو0212اػزًبداً ػهً يؤشر االثزكبر انؼبنًٍ ألػىاو يٍ إػذاد انجبزثخ : املصدز

 و. 0218و
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ء مصر في مؤشرات مدخبلت أدا ضعفالسابق: ( 1رقم )يتضح من الجدول 
ن كان ىناك  مراكز متأخرة مقارنة بالدول التي يشمميا التقرير،مصر ؛ حيث احتمت االبتكار وا 

والذي زادت قيمتو إلى في بعض المحاور؛ مثل: محور المؤسسات؛ في أدائيا تحسن طفيف 
( عن عام 2.1، وزيادة قدرىا )و0219( عن عام 0.6؛ بزيادة قدرىا )و0218( عام 42.8)

، بعدما كانت و0218 ( عام119المركز ) إلىمصر  ترتيب ؛ مما أدى إلى ارتفاعو0212
 .و0212( عام 101، والمركز )و0219( عام 102تحتل المركز )
، و0218( عام 82إلى المركز ) ؛في محور: تطور األسواق رتفع ترتيب مصراكما 

وذلك بزيادة  ؛و0212( عام 122، والمركز )و0219( عام 124بعدما كانت تحتل المركز )
 كما ارتفع ترتيبيا في، و0212( عن عام 4.0) قدرىا، وزيادة و0219( عن عام 1.0) قدرىا

، بعدما كانت تحتل المركز و0218( عام 116إلى المركز )عمال األبيئة محور: تطور 
( عن عام 1.2) قدرىاوذلك بزيادة  ؛و0212( عام 102، والمركز )و0219( عام 112)

 ،  و0212( عن عام 2.0) قدرىا، وزيادة و0219
والذي تراجع ترتيب مصر في محور: رأس المال البشري؛  -كذلك–كما يتضح 

، و0219( عن عام 0.0، بانخفاض قدره )و0218( عام 18.2انخفضت قيمتو إلى )
( 86إلى المركز ) مصر ترتيب تراجع ؛ مما أدى إلىو0212عام عن ( 2.0وانخفاض قدره )

، و0212( عام 90، والمركز )و0219( عام 98، بعدما كانت تحتل المركز )و0218عام 
( عام 84إلى المركز )ترتيبيا  تراجعالبنية التحتية؛ حيث كما تراجع ترتيب مصر في محور: 

وذلك ؛  و0212( عام 80، والمركز )و0219( عام 82، بعدما كانت تحتل المركز )و0218
 ،  و0212( عن عام 1.6، وانخفاض قدره )و0219( عن عام 1.1بانخفاض قدره )

: مؤشرات مدخبلت االبتكار ( األتي6: يوضح الجدول رقم )شتسدات االبتهاز اتَؤغس .0
 :وذلك عمى النحو األتي؛ و0218 -و0212في مصر خبلل  الفترة    من 
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 (6) خذول رلى

 و0218-و0212يؤشراد  يخرخبد االثزكبر فٍ انفزرح يٍ 

 

 انًسبور

 

 انًىشراد

 و0218 و0219 و0212

 انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ

 

يخرخبد 

انًؼرفخ، 

 وانزمُُخ

 11.1 66 8.0 20 9.2 21 خهك انًؼرفخ

 40.2 00 42.1 41 01.0 82 أثر انًؼرفخ

 11.6 84 10.2 120 12.6 82 َشر انًؼرفخ

رررُت يصر فٍ يسىر 

 يخرخبد انًؼرفخ وانزمُُخ

80/102 12.2 66/106 01.1 64/108 00.1 

 

انًخرخبد 

 االثزكبرَخ

األصىل غُر 

 انًهًىصخ

120 02.0 80 01.2 81 01.9 

انضهغ، 

وانخذيبد 

 االثزكبرَخ

20 11.0 84 12.6 22 10.1 

االثزكبر ػجر 

 اإلَزرَذ

82 11.2 120 2.8 120 2.2 

رررُت يصر فٍ يسىر 

 انًخرخبد االثزكبرَخ

82/102 01.6 98/106 00.1 98/108 01.1 

و، 0219، وو0212ػهً يؤشر االثزكبر انؼبنًٍ ألػىاو  يٍ إػذاد انجبزثخ اػزًبداً : املصدز

  و.0218و
( السابق: أن أداء مصر في مؤشرات مخرجات االبتكار 6يتضح من الجدول رقم )

أفضل من أدائيا في مؤشرات مدخبلت االبتكار؛ حيث ارتفع ترتيب مصر في محور: مخرجات 
( عام 66بعدما كانت تحتل المركز )، و0218( عام 64المعرفة، والتقنية؛ لتحتل المركز )

، وزيادة و0219( عن عام 1.2؛ وذلك بزيادة قدرىا )و0212( عام 80، والمركز )و0219
 .و0212( عن عام 1.1قدرىا )

( عام 98المركز ) عندكما ُيبلحظ ثبات ترتيب مصر في محور: المخرجات االبتكارية 
( 82بعدما كانت تحتل المركز ) ،و0219وىو نفس ترتيبيا عام (، 01.1بقيمة )، و0218
 و.0212عام 

 -و0212ترتيب مصر في محاور مؤشر االبتكار العالمي خبلل الفترة من أما عن 
 ( األتي:1؛ ُفيمكن توضيحو في الجدول رقم )و0218
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 (2) خذول رلى

 رررُت يصر فٍ يؤشر  االثزكبر انؼبنًٍ خالل األػىاو انثالثخ

 يؤشر االثزكبر ككم االثزكبر يخرخبد يذخالد االثزكبر انؼبو

 121/102 82 126 و0212

 81/106 28 121 و0219

 80/108 24 126 و0218

و، 0219، وو0212يٍ إػذاد انجبزثخ اػزًبداً ػهً يؤشر االثزكبر انؼبنًٍ ألػىاو : املصدز

 و. 0218و

نبلحظ من الجدول السابق: ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر االبتكار ككل؛ ليصل إلى 
، و0219( عام 81/106، بعدما كانت تحتل المركز )و0218( عام 80/108المركز )
أن أداء مصر في مؤشرات  -كذلك–بلحظ ، كما يُ و0212( عام 121/102والمركز )

مصر المرتبة  احتمتحيث ؛ مخرجات االبتكار أفضل من أدائيا في مؤشرات مدخبلت االبتكار
وىو أفضل من األعوام السابقة، بينما تراجعت ، و0218( في مخرجات االبتكار عام 24)

 .و0218عام  ( في مدخبلت االبتكار126مصر إلى المركز )

 The Global Competitiveness) ايكطِ ايجايح: َؤغس ايتٓافط١ٝ ايعاملٞ

Index): 

تتناول الباحثة في ىذا القسم، تعريف مؤشر التنافسية العالمي، ومحاوره، ثم تتناول 
بالتفصيل محور )القدرة عمى االبتكار(، ومؤشراتو المختمفة، وأخيرًا: تحميل مؤشرات )القدرة 

 عمى االبتكار( في مصر في األعوام الثبلثة األخيرة؛ وذلك عمى النحو األتي:
 ٓافط١ٝ ايعاملٞ، ٚستاٚزٙ:أٚاًل: تعسٜف َؤغس ايت

( من المؤشرات الميمة التي تقيس القدرة 4.2) ُيعد تقرير التنافسية العالمي
، وقد تم منتدى االقتصادي العالمي في جنيف بسويسراال عن يصدرالتنافسية لمدول، وىو 
لتقارير التنافسية العالمية التي كانت تصدر  استبداالً  (و0219عام ) إصداره في المرة األولى

وذلك عمى أربعة أبعاد أساسية؛  ( محورًا، ُمقسمين عمى10) ، وىو يتكون منسنويًا قبل ذلك
 :(148)النحو األتي

المؤشرات المتعمقة : ويتكون من أربعة محاور؛ وىي: )ُبعد ايب١٦ٝ االقتصاد١ٜ ايتُه١ٝٓٝ .1
تبني تكنولوجيا ومؤشرات البنية التحتية، ومؤشرات ، العامة والخاصة المؤسساتب

 (.استقرار االقتصاد الكميومؤشرات المعمومات واالتصاالت، 
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ومؤشرات التدريب الصحة، مؤشرات : ويتكون من محورين؛ وىما: )ُبعد زأع املاٍ ايبػسٟ .0
 والميارات(.

 ومؤشراتكفاءة سوق المنتجات، )مؤشرات : ويتكون من أربعة محاور؛ وىي: األضٛام ُبعد .0
 (.حجم السوق ومؤشراتتطور النظام المالي،  ومؤشراتكفاءة سوق العمل، 

األعمال، بيئة ديناميكية : ويتكون من محورين؛ وىما: ) مؤشرات ُبعد ب١٦ٝ االبتهاز .4
 .(القدرة عمى االبتكار ومؤشرات

القومي اإلجمالي إلى ويتم تصنيف الدول في مؤشر التنافسية العالمي؛ وفقًا لمدخل 
، والدول توسطوالدول ذات الدخل فوق المت؛ وىي: الدول ذات الدخل العالي، أربعة مجموعا

كما يتم تقسيم الدول جغرافيًا إلى المتوسط، والدول ذات الدخل المنخفض، ذات الدخل أقل من 
شمالية، شرق أسيا، والمحيط اليادي، ودول أوروبا، وأمريكا السبعة مناطق؛ وىي: دول 

أمريكا البلتينية، ومنطقة ودول أوراسيا، ودول الشرق األوسط، وشمال أفريقيا، ودول 
 .الكاريبي، ودول جنوب أسيا، ودول أفريقيا، وجنوب الصحراء

 ايعاملٞ: ايتٓافط١ٝثاًْٝا:  َؤغسات ايكدز٠ ع٢ً االبتهاز  يف تكسٜس 

في مؤشر ( Innovation Capability)القدرة عمى االبتكار  محوريتكون 
 :(112)؛ وىيالفرعية التنافسية العالمي من مجموعة من المؤشرات

 :مؤشرات ويتكون من (:Interaction and Diversity) َؤغس ايتفاعٌ، ٚايتٓٛع .1
  ( تنوع القوى العاممةDiversity of Workforce.) 
  ( حالة التنميةState of Development). 
   الدولية المشتركة لكل مميون نسمة ) اإلختراعاتعددInternational Co-

Inventions.) 
  ( تعاون أصحاب المصالح المشتركةMulti-Stakeholder Collaboration.) 

 :مؤشرات ويتكون من (:Research and development) َؤغس ايبشح، ٚايتطٜٛس .0
  عدد( المنشورات العمميةScientific Publications.) 
 ( طمبات تسجيل براءات اإلختراع لكل مميون نسمةPatent applications.) 
 ميزانية ( البحث، والتطوير من الناتج المحمي اإلجماليR&D Expenditures.) 
  شيرة( المؤسسات البحثيةResearch institutions prominence.) 
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 :مؤشرات ويتكون من (:Commercialization) ايتذازٟ َؤغس ايتطٜٛل .0
  المنتجاتدرجة تعقيد (Product Sophistication.) 
 ( طمبات العبلمات التجارية لكل مميون نسمةTrademark Applications.) 

 : حتًٌٝ َؤغسات ايكدز٠ ع٢ً االبتهاز يف َصس:ثايجًا

؛ (110)(0218، وعام )(111)(0219العالمي لعام ) التنافسيةاعتمادًا عمى مؤشر 
 ُيمكن استخبلص مؤشرات القدرة عمى االبتكار في مصر، وتحميميا عمى النحو األتي:

 (9خذول رلى )

 و0218-و0219يؤشراد  انمذرح ػهً االثزكبر فٍ انفزرح يٍ 

 

 انًسبور

 

 انًىشراد

 و0218 و0219

 انمًُخ انًررجخ انمًُخ انًررجخ

 

 

انزفبػم، 

 وانزُىع

 24.0 10 66.9 01 رُىع انمىي انؼبيهخ

 60.6 00 10.8 08  زبنخ انزًُُخ 

 0.0 98 0.09 99 ػذد اإلخزراػبد انذونُخ انًشزركخ

 44.2 22 42.6 91 رؼبوٌ أصسبة انًصبنر انًشزركخ

 

 

انجسث، 

 وانزطىَر

 92.8 49 28.8 48 ػذد انًُشىراد انؼهًُخ

رضدُم ثراءاد اإلخزراع نكم يهُىٌ 

 َضًخ

99 0.42 80 0.0 

انجسث، وانزطىَر يٍ انُبرح  يُزاَُخ

 انًسهٍ

12 04.1 10 02.0 

 14.9 02 11.02 00 شهرح انًؤصضبد انجسثُخ

انزضىَك 

 انزدبرٌ

 08.2 91 06.4 96 درخخ رؼمُذ انًُزدبد

طهجبد انؼاليبد انزدبرَخ نكم يهُىٌ 

 َضًخ

88 10.91 121 14.2 

 رررُت يصر فٍ يسىر انمذرح 

 ػهً االثزكبر ككم

64/142 02.2 61/141 08.6 

 و. 0218و، و0219يٍ إػذاد انجبزثخ اػزًبداً ػهً رمرَر انزُبفضُخ انؼبنًٍ ألػىاو  املصدز:

( السابق: زيادة قيمة المؤشر اإلجمالي لمحور القدرة عمى 9يتضح من الجدول رقم )
( عن 1.8؛ بزيادة قدرىا )و0218( في عام 08.6االبتكار في مصر؛ حيث ارتفع إلى قيمة )

، بعدما كانت في و0218( عام 61/141؛ مما أدى إلى احتبلل مصر المركز )و0219عام 
 .و0219( عام 64/142المركز )

القدرة عمى بعض المؤشرات الفرعية لمحور  ارتفاع ترتيب مصر فيكما يتضح 
( 10حيث ارتفع ترتيب مصر إلى المركز )؛ (تنمية القوى العاممة)؛ وىي مؤشرات: االبتكار
؛ حيث (حالة التنمية)، ومؤشر: و0219( عام 01، بعدما كانت تحتل المركز )و0218عام 
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( عام 08، بعدما كانت تحتل المركز )و0218( عام 00ارتفع ترتيب مصر إلى المركز )
؛ حيث ارتفع ترتيب مصر إلى المركز (تعاون أصحاب المصالح المشتركة)، ومؤشر: و0219

ومؤشر)عدد المنشورات  ،و0219( عام 91ت تحتل المركز )، بعدما كانو0218( عام 22)
، بعدما كانت تحتل المركز و0218( عام 49العممية(؛ حيث ارتفع ترتيب مصر إلى المركز )

ومؤشر: )درجة تعقيد المنتجات(؛ حيث ارتفع ترتيب مصر إلى المركز ، و0219( عام 48)
 .و0219( عام 96، بعدما كانت تحتل المركز )و0218( عام 91)

بينما تراجع ترتيب مصر في بعض المؤشرات األخرى؛ وىي: مؤشر )عدد اإلختراعات 
، بعدما كانت و0218( عام 98حيث انخفض ترتيب مصر إلى المركز ) الدولية المشتركة(؛ 

، ومؤشر )تسجيل براءات اإلختراع(؛ حيث انخفض ترتيب و0219( عام 99تحتل المركز )
، ومؤشر و0219( عام 99، بعدما كانت تحتل المركز )و0218( عام 80مصر إلى المركز )

، بعدما و0218( عام 10(؛ حيث انخفض ترتيب مصر إلى المركز )ميزانية البحث، والتطوير)
ومؤشر )شيرة المؤسسات البحثية(؛ حيث انخفض ، و0219( عام 12كانت تحتل المركز )

، و0219( عام 00تل المركز )، بعدما كانت تحو0218( عام 02ترتيب مصر إلى المركز )
( عام 121ومؤشر )طمبات العبلمات التجارية(؛ حيث انخفض ترتيب مصر إلى المركز )

   .   و0219( عام 88، بعدما كانت تحتل المركز )و0218
 :م8808سؤ١ٜ َصس ياملعسف١، ٚاالبتهاز، ٚايبشح ايعًُٞ ٚفكًا ات قٝاع أدا٤ َؤغسايكطِ ايسابع:   

، مجموعة و0202رؤية مصر  -وفقًا الستراتيجية التنمية المستدامةحددت مصر 
المستحدثة عمى مستوى المدخبلت، والمخرجات، والنتائج االستراتيجية؛ وذلك  المؤشراتمن 

بالتعاون مع  لتنفيذىالقياس أداء المعرفة، واالبتكار، والبحث العممي، مع وضع اإلطار البلزم 
  :(110)األطراف المعنية؛ وىذه المؤشرات ىي

نسبة اإلنفاق عمى االبتكار،  تضم مؤشرات:و : َدخالت املعسف١، ٚاالبتهاز، ٚايبشح ايعًُٞ  .1
نسبة مساىمة الشركات في إجمالي اإلنفاق ، و والبحث، والتطوير من الميزانيات القطاعية

نسبة التمويل الدولي لبلبتكار، والبحث، و  ،عمى االبتكار، والبحث، والتطوير القطاعي
 نسبة التمويل الخارجي لمشركات الصغيرة، والمتوسطة.، و إلى إجمالي التمويل والتطوير

عدد الشركات الصغيرة،  : وتضم مؤشرات:شتسدات املعسف١، ٚايبشح ايعًُٞ، ٚاالبتهاز .0
عدد ، و االبتكار عدد الجوائز العالمية في مجال، و والمتوسطة المتعاقدة مع الحكومة
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والتطوير ، والبحث، باالبتكارنسبة الشركات التي تقوم ، و الشركات الجديدة في كل قطاع
 عدد براءات اإلختراع في كل قطاع.في كل قطاع، و 

نسبة إسيام اقتصاد المعرفة وتضم مؤشرات: : ْتا٥ر املعسف١، ٚايبشح ايعًُٞ، ٚاالبتهاز .0
نسبة ، و االجتماعي عمى االستثمار في االبتكارالعائد ، و في الناتج المحمي اإلجمالي

النسبة القطاعية لممكون المحمي إلى ، و المكون المحمي إلى إجمالي التصنيع الوطني
 إجمالي التصنيع الوطني.

 : (821)مبؤغس املعسف١، ٚاالبتهاز، ٚايبشح ايعًُٞ؛ ٖٚٞيالزتكا٤ قد سددت َصس بعض اآليٝات ٚ

الفكرية، وآليات تنفيذىا، وتفعيل مبدأ حماية حقوق منتجات مراجعة تشريعات الممكية  .1
 المعرفة، واالبتكار، والبحث العممي.

مراجعة قانون االستثمار،؛ بحيث يتم منح حوافز لتشجيع المستثمرين عند االستثمار في  .0
البحث العممي، وتشجيعيم عمى إعادة استثمار حد أدنى من أرباحيم في مجاالت البحث 

 مجاالت عمميم.التطوير في 
مراجعة تشريعات تنظيم الجامعات؛ بحيث يتم دمج االبتكار ضمن مسار الترقي في السمم  .0

 الوظيفي.
مراجعة التشريعات الحاكمة لمنظومة االستثمار؛ بحيث يتم منح إعفاءات ضريبية عند  .4

البحث، واالستثمار في المجاالت عالية المخاطر؛ من حيث حجم االستثمار البحثي، 
 ئد منو.والعا

مراجعة تشريعات التعميم العالي؛ مما يساعد عمى تحفيز اإلنتاج االبتكاري، والبحثي ذو  .1
 التأثير العالي.

مراجعة تشريعات البحث العممي؛ مما ُيتيح لممبتكرين في الجامعات، والمؤسسات البحثية  .6
 الحق في تأسيس الشركات دون اإلخبلل بمسؤولياتيم األكاديمية، والبحثية.

خريطة األولويات في االبتكار، والتنسيق بين كافة مخرجات الخطط، والدراسات  رسم .2
 المستقبمية عمى المستويين القطاعي، والقومي.

تحقيق التكامل بين الوزارات المعنية بالتعميم الجامعي، والبحث العممي؛ مما يؤدي إلى  .9
العممي، والمعموماتي،  رفع الكفاءة المؤسسية، واستغبلل الموارد المتاحة، وتقنين العمل

 والبحثي، واالبتكاري.
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لتعظيم الميزة التنافسية، وذلك إنشاء التجمعات االبتكارية في المجاالت ذات األولوية؛  .8
 والقيمة المضافة لممنتج المحمي.

 إنشاء حاضنات ريادة األعمال لمساعدة الشركات الصغيرة، والمتوسطة عمى االبتكار.  .12
 التمويمية، والتسويقية لتشجيع القطاع الخاص عمى االبتكار.تبني حزمة من المحفزات   .11
التوسع في الشراكات بين المؤسسات األكاديمية، والبحثية من ناحية، وبين القطاع   .10

 الخاص من ناحية أخرى؛ وذلك لمربط بين مخرجات المعرفة، واحتياجات السوق.
األولوية، بالتعاون مع إطبلق عدد من مسابقات، وجوائز االبتكار في القطاعات ذات   .10

 القطاع الخاص؛ وذلك لتشجيع االبتكار.
التوسع في البرامج األكاديمية المتخصصة في مجال إدارة االبتكار؛ إلعداد كوادر محمية   .14

 مؤىمة، وتطويرىا.
تطوير المناىج التعميمية، والتوسع في تطبيق األساليب، واألدوات؛ التي ُتشجع عمى   .11

 نمي ثقافة االبتكار.التفكير اإلبداعي، وتُ 
 احملٛز ايطادع:

  ْتا٥ر ايدزاض١أِٖ  

مما سبق: وبعد عرض محاور الدراسة المختمفة؛ فإنو ُيمكن تحديد أىم النتائج التي 
 توصمت إلييا الدراسة عمى النحو األتي:

العديد من التحديات، المعوقات التي تواجو البحث العممي في مصر، والتي تعوقو  يوجد .1
 عن القيام بوظائفو، كما تؤثر عمى دوره في دعم االبتكار، وتنميتو.

أوصت العديد من الدراسات إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين الجامعات من ناحية، وبين  .0
تحمل جزء من العبء المالي م في مؤسسات القطاع الخاص من ناحية أخرى؛ مما ُيسي

الموجو إلى تطوير البحث العممي، وتوجييو نحو ايجاد حمول مبتكرة لممشكبلت التي 
 تواجيو.

ُتعد الكراسي البحثية شكبًل من أشكال الشراكة بين الجامعات، وبين مؤسسات القطاع  .0
أو  الخاص؛ وىي تعتمد عمى الشراكة بين إحدى المؤسسات الجامعية، وبين جية،

شخص خارجي؛ بحيث ُتقدم ىذه الجية،           أو الشخص التمويل البلزم لدعم 
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نشاط بحثي معين، وفي المقابل تييئ تمك المؤسسة الجامعية البيئة البحثية البلزمة 
 إلتمام ىذه الميمة، ونجاحيا.

ى الدول ترجع بداية نشأة الكراسي البحثية إلى العصور اإلسبلمية، ثم انتقمت تدريجيًا إل .4
الغربية، وتطورت، وأصبحت مصدرًا ميمًا لتمويل البحث العممي، واستقطاب الباحثين 

 المتميزين في العديد من الجامعات العريقة عمى مستوى العالم.
يرجع نشأة الكراسي البحثية في مصر إلى برنامج توأمة الجامعات، وبرنامج كراسي  .1

 ممي، وتمويمو.(؛ بيدف دعم البحث العو1880اليونسكو عام )
تيدف برامج الكراسي البحثية في الجامعات؛ إلى: دعم االبتكارات العممية، وتفعيل  .6

المشاركة المجتمعية بين الجامعات، وبين مؤسسات القطاع الخاص، وجذب الباحثين 
المتميزين، واستقطابيم؛ مما ُيسيم في تعزيز قدرة الجامعات عمى توليد المعارف 

 قدراتيا التنافسية.الجديدة، وزيادة 
تتعدد أنواع الكراسي البحثية في الجامعات؛ وفقًا ألىدافيا، ومدتيا الزمنية، والجيات  .2

الداعمة ليا؛                ومن أىميا: الكراسي البحثية الدائمة، والمؤقتة، والوقفية، 
 ت النوعية.والفخرية، وكراسي المنح البحثية، وكراسي قادة العالم، وكراسي إتحاد الجامعا

تواجو الكراسي البحثية العديد من التحديات، والمعوقات التي تحول دون نجاحيا،  .9
 واإلفادة منيا في دعم البحث العممي.

ُيمكن تصنيف أىم المتطمبات البلزمة لنجاح الكراسي البحثية؛ إلى: المتطمبات البشرية،  .8
 تنظيمية.والمتطمبات المالية، والمتطمبات التشريعية، والمتطمبات ال

تختمف إجراءات إنشاء الكراسي البحثية من جامعة إلى جامعة أخرى؛ حيث ُتحدد كل  .12
ستراتيجياتيا، وخططيا  جامعة مجموعة من اإلجراءات التي تتناسب مع طبيعتيا، وا 

 المستقبمية.
يختمف التنظيم اإلداري لمكراسي البحثية من جامعة إلى أخرى؛ فيناك بعض الجامعات  .11

االستقبلل المالي، وتنفرد بإدارة الكراسي البحثية بشكل مستقل، وىناك بعض التي تتمتع ب
الكراسي البحثية تحت اإلشراف المباشر من الحكومة، وتكون مسؤولة عن إدارتيا، 

 وتمويميا.
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يوجد مجموعة من المعايير المحددة عند اختيار أستاذ الكرسي البحثي؛ لعل من أىميا:  .10
إحدى المجاالت المعرفية، وأستاذًا في تخصصو، يتمتع  أن يكون عالمًا متخصصًا في

 بكفاءة عممية عالية في مجال دراسات الكرسي البحثي.
تتعدد طرق تمويل الكراسي البحثية؛ فقد يتم تمويميا عن طريق التمويل المشترك،  .10

والتعاون بين الجامعات، وبين القطاعين العام، والخاص، وقد يتم تمويميا بصورة كمية 
 لميزانية العامة لمدولة؛ لضمان استمراريتيا، واستفادة كافة القطاعات من نتائجيا.من ا

تمنح الجامعات الجيات الممولة لمكراسي البحثية بعض اإلمتيازات؛ لتشجيعيم عمى  .14
 تمويميا، ودعميا.

يتم تقييم برامج الكراسي البحثية في الجامعات وفق مجموعة من المعايير المحددة؛ وذلك  .11
 عمى مدى تحقيقيا ألىدافيا. لموقوف

ُيمكن تعريف االبتكار في الجامعات؛ بأنو: "المعرفة، واألفكار الجديدة ذات القيمة، والتي  .16
يتم إنتاجيا داخل الجامعات، وتطبيقيا؛ مما يؤدي إلى تحقيق قيمة ُمضافة، وتعزيز 

 عالمية".الميزة التنافسية لمجامعة عمى كافة المستويات المحمية، واإلقميمية، وال
في: )التوافق، والتجربة، والُسمعة، والرؤية،  تتحدد أىم مبادئ االبتكار في الجامعات .12

 وحرية االستخدام، ووضوح النتائج، وسيولة االستخدام، ومزاياه(.
يمر تطبيق االبتكارات الجديدة في الجامعات بالعديد من الخطوات؛ وىي: )المعرفة،  .19

 التدعيم(.واالقتناع، والقرار، والتطبيق، و 
تتعدد أىم مقومات االبتكار في الجامعات؛ ومن أىميا: )اإلنتماء إلى المؤسسة، والعقمية  .18

العممية في التعامل مع المشكبلت، واإلنفتاح عمى الرأي األخر، واإليمان بمواىب 
األخرين، والُبعد اإلنساني في العمل، واالىتمام بيياكل البحث، والثقافة العامة، والقيادة، 

 ألنشطة، والقيم، والمحاسبية، والتحالفات(.وا
توجد العديد من الدالالت التي تدل عمى إمكانية االبتكار في المؤسسات المختمفة؛ ومن  .02

أىميا: )داللة المبتكر نفسو، وداللة الجديد ليس غريبًا، وداللة التعمم والتقاسم، وداللة 
 المعايرة، وداللة الفريق، وداللة اإلدارة االبتكارية(. 



 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

- 4141 - 

ر" في مؤشر المعرفة العالمي من ثبلثة محاور يتكون قطاع "البحث، والتطوير، واالبتكا .01
رئيسية؛ وىي: )محور البحث، والتطوير، ومحور االبتكار في اإلنتاج، ومحور االبتكار 

 المجتمعي(.
زيادة : و0218-و0212يتضح من تحميل مؤشر المعرفة العالمي في مصر من عام  .00

في مصر؛ فقد ارتفع إلى قيمة المؤشر اإلجمالي لقطاع )البحث، والتطوير، واالبتكار( 
، وزيادة قدرىا و0219( عن عام 2.1؛ بزيادة قدرىا )و0218( في عام 12.2قيمة )

، و0218( عام 90/106؛ مما أدى إلى احتبلل مصر المركز )و0212( عن عام 1.0)
( في 121/101، والمركز )و0219( في عام 129/104بعدما كانت تحتل المركز )

 .و0212عام 
االبتكار العالمي من مجموعة من المؤشرات؛ وىي: مدخبلت االبتكار؛ يتكون مؤشر  .00

وتضم خمسة محاور أساسية؛ وىي: )المؤسسات، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، 
وتطور األسواق، وتطور بيئة العمل(، ومخرجات االبتكار؛ وتضم محورين؛ وىما: 

 )مخرجات المعرفة، واالبتكار، والمخرجات التقنية(.
ارتفاع : و0218-و0212يتضح من تحميل مؤشر االبتكار العالمي في مصر من عام  .04

، بعدما كانت تحتل و0218( عام 80/108ترتيب مصر في مؤشر االبتكار إلى المركز )
 .و0212( عام 121/102، والمركز )و0219( عام 81/106المركز )

ي من مجموعة من يتكون محور القدرة عمى االبتكار في مؤشر التنافسية العالم .01
 المؤشرات الفرعية؛ وىي: )التفاعل والتنوع، والبحث والتطوير، والتسويق التجاري(.

زيادة : و0218-و0219يتضح من تحميل مؤشر التنافسية العالمي في مصر من عام  .06
قيمة المؤشر اإلجمالي لمحور القدرة عمى االبتكار في مصر؛ حيث ارتفع إلى قيمة 

؛ مما أدى إلى احتبلل و0219( عن عام 1.8بزيادة قدرىا ) ؛و0218( في عام 08.6)
( عام 64/142، بعدما كانت في المركز )و0218( عام 61/141مصر المركز )

 .و0219
، مجموعة من و0202رؤية مصر  -وفقًا الستراتيجية التنمية المستدامةحددت مصر  .02

االستراتيجية؛ وذلك المؤشرات المستحدثة عمى مستوى المدخبلت، والمخرجات، والنتائج 
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لقياس أداء المعرفة، واالبتكار، والبحث العممي، كما حددت مجموعة من اآلليات لبلرتقاء 
 بمؤشر "المعرفة، واالبتكار، والبحث العممي".

  :ايطابعاحملٛز  

 يف ادتاَعات املصس١ٜ يدعِ االبتهاز إلداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ  ايتصٛز املكرتح

في تتناول الباحثة في ىذا المحور: عرض التصور المقترح إلدارة الكراسي البحثية 
تعزيز ميزتيا التنافسية عمى كافة  مما يؤدي إلى؛ لدعم ابتكاراتيا العممية الجامعات المصرية

دارة الكراسي البحثية في الجامعات إل اً مركز إنشاء  :المستويات، ويتمثل ىذا التصور في
 المصرية.

منطمقات التصور المقترح،  لممحاور األتية؛ وىي:ويتم عرض ىذا التصور وفقًا 
 :؛ وذلك عمى النحو األتيوىدفو، ومراحل تنفيذه

 ايكطِ األٍٚ: َٓطًكات ايتصٛز املكرتح، َٚستهصات٘:

ىذا التصور المقترح عمى مجموعة من المنطمقات، والمرتكزات التي أفرزتيا الدراسة؛  يستند
 لعل من أىميا:

كثرة التحديات الداخمية، والخارجية التي تواجو الجامعات المصرية؛ مما ُيحتم عمييا  .1
 ضرورة التأقمم معيا، واالستعداد ليا.

يتطمب ضرورة تحسين قدراتيا البحثية، زيادة حدة التنافسية بين الجامعات؛ األمر الذي  .0
واالبتكارية؛ مما ينعكس عمى تعزيز مكانتيا عمى كافة المستويات المحمية، واإلقميمية، 

 والعالمية.
تعاظم دور البحث العممي في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى؛ نظرًا لزيادة حدة  .0

لعمل إلى االقتصاد القائم عمى التنافسية بين الدول، وتحوليا من االقتصاد القائم عمى ا
 المعرفة، واعتمادىا عمى االبتكار باعتباره عنصرًا مؤثرًا في تحقيق التنمية. 

توجيات الدولة، وزيادة اىتماميا بالبحث العممي، والمعرفة، واالبتكار؛ وذلك وفقًا لما  .4
 أن تكون مصر بحمول عامجاء في استراتيجية التنمية المستدامة، وتركيزىا عمى 

مجتمع مبدع، ومنتج لمعموم، والمعارف، والتكنولوجيا، مع توفير جميع العوامل  و0202
البلزمة لتحويل المعرفة، واالبتكار، والبحث العممي إلى منتج ذو قيمة، ُيمبي مختمف 

 االحتياجات التنموية لممجتمع.
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عظميا تعدد المشكبلت، والمعوقات التي تواجو البحث العممي في مصر، والتي يرجع م .1
ضعف الميزانية المخصصة لمصرف عمى البحث العممي من الناتج المحمي اإلجمالي،  إلى

 وضعف مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العممي في مصر.
ضعف المنظومة التشريعية لتحفيز االبتكار، وقمة االىتمام باالبتكارات العممية ذات الصمة  .6

مخرجاتيا في مواجية التحديات األساسية  بمشروعات التنمية، وضعف االستفادة من
 التي يعاني منيا المجتمع.

تراجع ترتيب الجامعات المصرية في معظم التصنيفات العالمية؛ بسبب قصور دورىا  .2
 البحثي، وضعف قدرتيا عمى االبتكار في المجاالت المختمفة.

تفعيل الشراكة في مجال البحث العممي بين الجامعات، وبين القطاع الخاص؛  حتمية .9
وذلك لمتغمب عمى المعوقات التي تواجيو من ناحية، وتنمية االبتكار، وتشجيعو من 

 .0202رؤية مصر  -ناحية أخرى؛ وذلك وفقًا لتوجيات إستراتيجية التنمية المستدامة
اآلليات الناجحة لتفعيل الشراكة بين الجامعات،  أىمية الكراسي البحثية باعتبارىا إحدى .8

 وبين مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الجامعات عمى مستوى العالم.
دعم التميز البحثي، وزيادة القدرات البحثية تعدد أىداف الكراسي البحثية، ودورىا   .12

طبيقيا، وتوفير لمجامعات، وتحسين قدرتيا عمى توليد المعارف، والتكنولوجيا الحديثة، وت
 بيئة داعمة لبلبتكارات العممية؛ مما ُيسيم في تعزيز فرص االقتصاد القائم عمى المعرفة.

 ايكطِ ايجاْٞ: ٖدف ايتصٛز املكرتح:

ييدف ىذا التصور المقترح إلى: إنشاء مركزًا مستقبًل إلدارة الكراسي البحثية في كل 
لجامعة، ويتمتع بكيان مستقل من النواحي جامعة مصرية؛ بحيث يكون تابعًا مباشرًة لرئيس ا

اإلدارية، والمالية، والفنية؛ وذلك إلدارة الكراسي البحثية، وتحديد القواعد الُمنظمة ليا، 
 وتقييميا. 

 ايكطِ ايجايح: ستاٚز تٓفٝر ايتصٛز املكرتح:

يتم تنفيذ ىذا التصور المقترح وفقًا لمجموعة من المحاور؛ وىي: تحديد فمسفة مركز 
إدارة الكراسي البحثية في الجامعة، ومبررات إنشائو، ورؤيتو، ورسالتو، وأىدافو، وميامو، 
وىيكمو التنظيمي، والوحدات التابعة لو، وكيفية اختيار أعضائيا، ومصادر تمويميا، وأخيرًا: 

 حيا؛ وذلك عمى النحو األتي:عوامل نجا



 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

- 4111 - 

 أٚاًل: فًطف١ َسنص إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ يف ادتاَع١، َٚربزات إْػا٥٘:

وحدة ذات طابع خاص، يتمتع باستقبلل "ُيعد مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح 
داري، وفني، ويتولى تنسيق جميع الجيود عمى كافة المستويات اإلدارية، والتنظيمية،  مالي، وا 

تنفيذ خطط برامج الكراسي البحثية، والمالية، والفنية، واألكاديمية في الجامعة؛ بما ُيسيم في 
، ويتم إنشائو "وأنشطتيا، ومشروعاتيا في المجاالت المختمفة، وتوجيييا نحو تحقيق أىدافيا

 لمعديد من المبررات من أىميا:
وبين مؤسسات القطاع  تفعيل الشراكة بين الجامعات، والمراكز البحثية من ناحية، .1

الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال األعمال من ناحية أخرى؛ مما ُيسيم في 
دعم البحث العممي، وتمويمو، كما ُيسيم في التحول إلى االقتصاد القائم عمى المعرفة، 

 وتحقيق التنمية في كافة القطاعات التنموية المختمفة.
لمصرية، واإلبقاء عمى الباحثين المتميزين، ومنع زيادة عدد الباحثين في الجامعات ا .0

مما ُيسيم في استثمار العقول البشرية استثمارًا أمثبًل، وتنميتيا؛   ىجرتيم إلى الخارج؛ 
 باعتبارىا من أغمى الموجودات، وأكثرىا أىمية، وقيمة.

إنشاء الكراسي البحثية في مختمف المجاالت؛ مما ُيسيم في تطوير البحث العممي،  .0
والتغمب عمى مشكبلتو، ودعم المعرفة، واالبتكار؛ األمر الذي يساعد عمى ارتقاء 

 الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.
مساعدة الباحثين في التغمب عمى المعوقات التي تواجييم، والتي تؤثر عمى كفاءتيم  .4

البحثية، والعمل عمى توفير البيئة العممية المناسبة، وتمبية جميع احتياجاتيم، وتوفير 
البرامج البلزمة لدعميم؛ مما ينعكس عمى قدراتيم، ومياراتيم البحثية، ومن ثم ينعكس 

 مي. عمى جودة البحث العم
، واالبتكار في الجامعات المصرية، وتحسين قدرتيا عمى توليد المعارف دعم التميز .1

الجديدة، وتطبيقيا، ونشر ثقافة االبتكار في المجتمع الجامعي؛ وذلك بما يتوافق مع 
 .0202مصر رؤية  -لتنمية المستدامةإستراتيجية ا
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 :إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ، ٚزضايت٘ ثاًْٝا: زؤ١ٜ َسنص

تتحدد رؤية مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح في: "إثراء المعرفة، والبحث، 
واالبتكار، وتوفير بيئة ُمحفزة لمبحث العممي؛ مما ُيسيم في تعزيز جيود الجامعة في دعم 

 االقتصاد القائم عمى المعرفة، وتعزيز الشراكة مع مختمف مؤسسات المجتمع المدني".
دارة الكراسي البحثية المقترح في: "إنشاء كراسي بحثية كما تتحدد رسالة مركز إ

متخصصة في المجاالت المعرفية المختمفة، واستثمار الكفاءات البحثية استثمارًا أمثبًل؛ مما 
ُيسيم في تعزيز الميزة التنافسية لمجامعة، وتحسين قدراتيا البحثية عمى كافة المستويات 

 المحمية، واإلقميمية، والعالمية". 

 ايجًا: أٖداف َسنص إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ:ث

يتوقع أن ُيحقق مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح مجموعة من األىداف؛ من أىميا ما 
 يأتي:

إجراء المشروعات النظرية، والتطبيقية، والعممية الُمبتكرة في المجاالت المعرفية  .1
 المختمفة.

والبحث العممي، وترسيخيا وفق قواعد عممية دعم البنية التحتية لبلبتكار، والمعرفة،  .0
 ثابتة، ومحددة.

استقطاب الباحثين المتميزين من مختمف الجامعات، وتحفيزىم عمى اإلبداع، واالبتكار،  .0
واالستفادة من خبراتيم البحثية، وابتكاراتيم العممية في تطوير البحث العممي في 

 الجامعة.
ات المجتمع المدني، ورجال األعمال، تفعيل المشاركة بين الجامعة، وبين مؤسس .4

 وتحفيزىم عمى المشاركة في دعم البحوث العممية، وبراءات اإلختراع، وتمويميا.
بما يخدم متطمبات التنمية في المجتمع المصري،  ؛توجيو البحوث العممية في الجامعة .1

 وبما ُيسيم في التحول نحو اقتصاد المعرفة.
 ، وترسيخ ثقافة العمل البحثي المشترك.دعم المشروعات البحثية الُمبتكرة .6
 متابعة فرق عمل المشروعات البحثية، ومساعدتيا عمى إنجاز أىدافيا. .2
 نشر ثقافة اإلبداع، واالبتكار في الجامعة. .9
 التنسيق بين الكراسي البحثية الممولة داخل الجامعة؛ لتعظيم االستفادة منيا. .8
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 جذب التمويل المناسب لمكراسي البحثية في المجاالت العممية المختمفة داخل الجامعة. .12
الكراسي البحثية داخل الجامعة في المجبلت العممية المرموقة؛  تُنتجيانشر األبحاث التي  .11

 مما ُيسيم في تحسين تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية لمجامعات.
الكراسي البحثية المناظرة في الجامعات األخرى محميًا، تبادل الخبرات مع مراكز إدارة  .10

قميميًا، وعالميًا، واالستفادة منيا في تطوير أىداف المركز باستمرار.  وا 
 زابعًا: َٗاّ َسنص إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ، َٚطؤٚيٝات٘:

ن يتوقع أن يقوم مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح بمجموعة من الميام، والمسؤوليات؛ م
 أىميا:

مكاناتيا من  .1 ستراتيجياتيا، وا  تحديد أولويات البحث العممي؛ وفقًا ألىداف الجامعة، وا 
ناحية، ووفقًا لمتطمبات خطط التنمية، واحتياجات مؤسسات القطاع الخاص من ناحية 

 أخرى.
 وضع السياسات العامة إلنشاء الكراسي البحثية في الجامعة. .0
تحديد القواعد، والقوانين، والتشريعات التي تُنظم العمل في الكراسي البحثية، وتعديميا  .0

 في ضوء مستجدات الواقع المحمي، والعالمي.
من الجيات المختمفة لتمويل برامج  ، والمساعداتتحديد قواعد قبول اليبات، والتبرعات .4

 التنظيمية. الكراسي البحثية داخل الجامعة؛ وذلك بما يتفق مع الئحتيا
وضع المعايير، والمتطمبات القبمية البلزمة قبل الموافقة عمى إنشاء الكراسي البحثية في  .1

 الجامعة.
مراجعة مشروعات الكراسي البحثية قبل الموافقة عمييا؛ لمتأكد من مدى اتفاقيا مع  .6

 القواعد، والقوانين، والتشريعات الُمنظمة لمعمل داخل الجامعة.
م برامج الكراسي البحثية داخل الجامعة، ومتابعة إجراءات إنشائيا، اإلشراف عمى تنظي .2

 وتقييميا. 
تقديم الدعم البلزم لمكراسي البحثية في الوقت المناسب، وتذليل كافة العقبات،  .9

 والمشكبلت التي تواجييا، ومساعدتيا عمى تحقيق أىدافيا.
البحثي، وذلك بعد مراجعة اختيار مشرفي الكراسي البحثية، وأساتذتيا، وأعضاء الفريق  .8

 ممفاتيم؛ لمتأكد           من مطابقتيا لممعايير المحددة سمفًا.
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قرار الموازنات السنوية، ومراجعة الحساب  .12 الرقابة المالية عمى الكراسي البحثية، وا 
 الختامي ليا.

تقييم الكراسي البحثية التي يتم إنشائيا، ومناقشة تقارير األداء، ورفعيا إلى رئيس  .11
 الجامعة.

الكراسي البحثية في الجامعة، وجذب  تُنتجياتسويق نتائج البحوث، واألنشطة التي  .10
 من ذلك في دعم البحوث، واالبتكارات العممية، وتمويميا. الجيات المستفيدة 

التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، ورجال األعمال، وتشجيعيم، وتحفيزىم عمى  .10
قناعيم بذلك.تمويل الكراسي البحثية في   المجاالت التي تخدم مصالحيم الخاصة، وا 

 فتح مسارات بحثية جديدة لمباحثين المبتكرين عمى مستوى الجامعة.  .14
يل وضع بروتوكوالت التعاون، والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بتمو  .11

 ما ُيسيم في تنظيم العمل، وتوضيح آلياتو.الكراسي البحثية؛ 
؛ لتحقيق أىداف الكراسي البحثية، وتوفير مختمف وحدات الجامعة، ومراكزىاين بالتنسيق  .16

 متطمباتيا البلزمة.
 .تحديد االمتيازات التي تمنحيا الجامعة لمجيات الممولة لمكراسي البحثية .12
عقد المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، وتنظيميا؛ مما ُيسيم في نشر ثقافة المعرفة،  .19

  ، ودورىا.بأىمية الكراسي البحثية والتوعيةممي، واالبتكار، والبحث الع
الكراسي البحثية داخل  التي ُتنتجياتوثيق جميع األنشطة، والبحوث، واالبتكارات  .18

الجامعة؛ وذلك لحماية حقوق الممكية الفكرية لمنسوبييا، والعمل عمى نشرىا في 
 المجبلت العممية العالمية.

 الييكل اإلداري، والتنظيمي لموحدات الُمنبثقة عن المركز. إقرار .02
 تقديم الخدمات االستشارية لمختمف المؤسسات، والييئات المعنية. .01

  



 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

- 4111 - 

 خاَطًا: اهلٝهٌ ايتٓظُٝٞ املكرتح ملسنص إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ:

عمى النحو  في الجامعةتقترح الباحثة أن يتكون الييكل التنظيمي لمركز إدارة الكراسي البحثية 
 األتي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1)شكم رلى 

 انهُكم انزُظًٍُ انًمزرذ نًركز إدارح انكراصٍ انجسثُخ )يٍ إػذاد انجبزثخ(

َزضر يٍ انشكم انضبثك: أٌ يركز إدارح انكراصٍ انجسثُخ انًمزرذ َزجغ يجبشرح رئُش اندبيؼخ، 

 أػضبء ؛  ورنك ػهً انُسى األرٍ:( 12)وَزشكم يدهش إدارره يٍ 

 البحثية.رئيسًا لمركز إدارة الكراسي  :ز٥ٝظ ادتاَع١ -
 : نائبًا أواًل لمرئيس.ْا٥ب ز٥ٝظ ادتاَع١ يػؤٕٚ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ -
 : نائبًا ثانيًا لمرئيس.ْا٥ب ز٥ٝظ ادتاَع١ يػؤٕٚ خد١َ اجملتُع، ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ -
: ويتم اختياره من بين أعضاء ىيئة التدريس؛ ممن يتمتعون بُسمعة املسنص َدٜس -

مجال البحث العممي محميًا، وعالميًا، فضبًل عن عممية طيبة، وممن ليم خبرة في 
خبراتو اإلدارية، ويتم اختياره بناًء عمى طمبات الترشيح المقدمة لرئيس المركز، 

 ونوابو.
: ويتم اختياره من بين أعضاء ىيئة التدريس؛ ممن يتمتعون ْا٥ب َدٜس املسنص -

يًا، وعالميًا، فضبًل بُسمعة عممية طيبة، وممن ليم خبرة في مجال البحث العممي محم
عن خبراتو اإلدارية، ويتم اختياره بناًء عمى طمبات الترشيح المقدمة لرئيس المركز، 

 رئيس الجامعة

وزذح انشؤوٌ 

انًبنُخ نهكراصٍ 

 انجسثُخ

وحدة تقييم الكراسي 
 انجسثُخ

وحدة اإلشراف عمى 
 الكراسي البحثية

 مركز إدارة الكراسي البحثية

 وحدة التسويق، واإلعبلم وحدة برنامج كراس البحث
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ونوابو، وتكمن ميمتو في مساعدة مدير المركز عمى إدارتو، واإلشراف عمي وحداتو 
 المختمفة.

ة، : وىم مديرو الوحدات الفرعية لمركز إدارة الكراسي البحثياإلداز٠ زتًظ أعطا٤ -
وعددىم خمسة أعضاء ىيئة تدريس؛ يتم اختيارىم من بين أعضاء ىيئة التدريس 
في الجامعة؛ ممن يتمتعون ُبسمعة عممية طيبة، وممن ليم خبرة إدارية، ويتم 
اختيارىم بناًء عمى طمبات الترشيح المقدمة إلى مدير المركز، وممن تنطبق عمييم 

 .    المعايير المحددة سمفًا لشغل ىذه الوحدات
 ٚتتشدد ١َُٗ زتًظ إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ املكرتح؛ يف:

مناقشة التوصيات المتعمقة بمقترحات الكراسي البحثية، واختيار المشروعات التي  .1
ستراتيجياتيا من ناحية، وتخدم  تندرج تحت تخصص الجامعة، وُتحقق أىدافيا، وا 

ت الجيات الممولة من ناحية احتياجات المجتمع، وُتحقق متطمبات التنمية، وُتمبي رغبا
 أخرى الجامعة.

مراجعة مشروعات الكراسي البحثية المقدمة، والتأكد من مطابقتيا لبلئحة التنظيمية،  .0
 وكذا مطابقتيا لممعايير المحددة سمفًا قبل الموافقة عمييا.

قائمة مناقشة التقارير اإلدارية، والفنية، والمالية الواردة بشأن برامج الكراسي البحثية ال .0
 في الجامعة، ومراجعتيا، والتأكد من مطابقتيا لموائح المنظمة.

مراجعة الميزانية المخصصة لمكراسي البحثية، والتأكد من إنفاقيا في البنود المحددة  .4
 سمفًا، وكذا التأكد من تدفق الموارد المالية طوال مدة الكرسي البحثي.

قرار خطتيا السنوية.اعتماد الموازنات السنوية لمكراسي البحثية في ا .1  لجامعة، وا 
فحص التوصيات المتعمقة بتقييم الكراسي البحثية، والواردة من وحدة تقييم الكراسي  .6

البحثية في المركز، والوقوف عمى مدى تحقيقيا ألىدافيا، واتخاذ قرار إما باستمرار 
 ة.    عمل الكرسي البحثي، أو إيقافو لكثرة التجاوزات اإلدارية، والمالية، والفني

توقيع بروتوكوالت التعاون، والشراكة مع الجامعات، والمراكز الرائدة في مجال الكراسي  .2
 .البحثية

والييئات، واألفراد، توقيع بروتوكوالت التعاون، والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص،  .9
 الجامعة.داخل الممولة لمكراسي البحثية  ومنظمات المجتمع المدني
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عمى تعيين مشرفي الكراسي البحثية، وأساتذتيا، وأعضاء الفرق البحثية؛ ممن  الموافقة .8
 تنطبق عمييم القواعد، والمعايير المحددة سمفًا.

تحديد مدة عمل الكراسي البحثية؛ وفقًا لمجاليا العممي، وميزانيتيا المخصصة،  .12
 والتكمفة المتوقعة لمشروعاتيا، وأنشطتيا المختمفة.

 يتٓظ١ُٝٝ ملسنص إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ:ضادضًا: ايٛسدات ا

يتكون مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح من ثبلثة وحدات تنظيمية؛ وذلك عمى النحو 
 األتي:
 ٚسد٠ اإلغساف ع٢ً ايهساضٞ ايبشج١ٝ: .1

تيدف وحدة اإلشراف عمى الكراسي البحثية إلى: اإلشراف عمى تنفيذ خطط برامج 
ومشروعاتيا التي تم اعتمادىا من المركز، ومتابعتيا، وتسويق نتائجيا، الكراسي البحثية، 

فضبًل عن التنظيم الداخمي لكل كرسي بحثي، واختيار مشرفي الكراسي البحثية، وأساتذتيا، 
وأعضاء الفريق البحثي من بين المتقدمين، وذلك بعد مراجعة ممفاتيم، والتأكد من مطابقتيا 

وكذا توثيق المستندات الخاصة بالكراسي البحثية داخل الجامعة، لممعايير المحددة سمفًا، 
وحفظيا، ورفع مقترحات الخطط السنوية لكل كرسي بحثي إلى مجمس إدارة المركز؛ 

 العتمادىا، واتخاذ القرارات المختمفة بشأنيا، وىي تنقسم إلى وحدتين فرعيتين؛ وىما:
لوحدة اإلشراف عمى الكراسي  : وىي وحدة فرعية تابعةٚسد٠ بسْاَر نساضٞ ايبشح .أ 

البحثية، ويرأسيا أحد أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين ممن يتمتعون بسمعة عممية، 
في مجال االبتكارات العممية كمديرًا لموحدة، يعاونو ثبلثة محميًا، وعالميًا وممن ليم باع 

 أعضاء ىيئة تدريس، وتكمن ميمتيا في:
 التي يتم إنشائيا في الجامعة. اإلشراف الفني عمى الكراسي البحثية 
  متابعة توفير االحتياجات، والمتطمبات البلزمة لتحقيق أىداف الكرسي البحثي، وميامة

 المحددة، وتقديم التسييبلت المطموبة، والدعم الفني، والمالي البلزم لو.
 تقارير تقويم األداء، ورفعيا إلى وحدة اإلشراف عمى الكراسي البحثية، والتي  إعداد

 بدورىا ترفعيا إلى إدارة المركز؛ لمراجعتيا باستمرار.
  ،فرز ممفات أعضاء ىيئة التدريس المتقدمين لشغل وظائف مشرفي الكراسي البحثية

 وأساتذتيا، وأعضاء الفريق البحثي، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات.
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  ،تقديم الخدمات اإلستشارية الفنية الخاصة بالمشروعات التي ُتنتجيا الكراسي البحثية
 وذلك لمختمف الييئات، والمؤسسات المعنية.

 ة المقترح إنشائيا في إعداد كراسات الشروط، والمواصفات الخاصة بالكراسي البحثي
بمقترحات إنشاء وكذا إعداد النماذج، واألدلة اإلرشادية الخاصة لمتقدم الجامعة، 

 كراسي بحثية جديدة. 
: وىي وحدة فرعية تابعة لوحدة اإلشراف عمى الكراسي البحثية، ٚسد٠ ايتطٜٛل، ٚاإلعالّ .ب 

ويرأسيا أحد أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في مجال التسويق، واإلعبلم في 
في  الجامعة كمديرًا لموحدة، يعاونو ثبلثة أعضاء ىيئة تدريس من المتخصصين كذلك

 مجال التسويق، واإلعبلم، وتكمن ميمتيا في:
  الكراسي البحثية إلى مؤسسات القطاع الخاص  تُنتجياتسويق نتائج البحوث التي

 المعنية، وذلك مقابل تمويل تمك الكراسي، ودعميا.
 .إصدار مطبوعات المركز، وتقاريره، وكتيباتو، واإلعبلن عنيا، وتسويقيا 
  البحثية في المجتمع الجامعي.نشر الوعي بأىمية الكراسي 
  عقد الندوات، والمقاءات، وورش العمل، والمؤتمرات التي يقترحيا أستاذ الكرسي

البحثي، واإلعبلن عنيا؛ مما ُيسيم في نشر ثقافة الكراسي البحثية في الجامعة، وبيان 
 أىميتيا.

 ي المركز.اقتراح برامج تدريبية متخصصة لمتنمية المينية ألعضاء الفريق البحثي ف 
  ُتنتجياالتواصل مع المجبلت العالمية المتخصصة، ونشر نتائج البحوث العممية التي 

 الممكية الفكرية لمنسوبييا.حقوق الكراسي البحثية؛ وذلك لحفظ 
  التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، ورجال األعمال، وتحفيزىم عمى تمويل الكراسي

تائجيا، وأنشطتيا المختمفة، وغيرىا من البحثية، ودعميا مقابل االستفادة من ن
 اإلمتيازات التي تمنحيا الجامعة لمجيات الممولة.
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 ٚسد٠ تكِٝٝ ايهساضٞ ايبشج١ٝ: .0
تيدف وحدة تقييم الكراسي البحثية في المركز إلى: متابعة شاممة ألداء الكراسي 

عمييا؛ وذلك لمعرفة مدى  البحثية وفق مجموعة من المعايير المحددة سمفًا، والتي تم اإلتفاق
، وكذا -إن وجدت -تحقيقيا ألىدافيا، ومشروعاتيا المحددة، وتحديد إنجازاتيا، وتجاوزاتيا 

تحديد أىم المشكبلت، والمعوقات التي تواجييا، كما تقوم ىذه الوحدة برفع تقاريرىا الدورية 
مى استمرار الكرسي إلى رئيس الجامعة مباشرة، وتقديم توصياتيا؛ وذلك إما بالموافقة ع

 البحثي، أو التوقف عنو لكثرة تجاوزاتو اإلدارية، وعدم تحقيقو ألىدافو المحددة.
أعضاء؛ وىم: مدير  أربعةوتتكون وحدة تقييم الكراسي البحثية في المركز من 

أعضاء ىيئة تدريس في التخصصات المختمفة داخل الجامعة، ويجوز  ثبلثةالوحدة، يسانده 
عن الجيات الداعمة لمكراسي البحثية في اجتماعاتيا الدورية، وذلك بعد  مشاركة ممثمين

 موافقة مجمس إدارة المركز عمى ذلك.
 املاي١ٝ يًهساضٞ ايبشج١ٝ: ٚسد٠ ايػؤٕٚ .0

مكراسي البحثية في المركز إلى: مراجعة جميع األمور الشؤون المالية لتيدف وحدة 
إنشائيا داخل الجامعة؛ مثل: الميزانية المخصصة بالكراسي البحثية التي يتم  المتعمقةالمالية 

لكل كرسي البحثي، ومصادر تمويمو المختمفة، وأوجو اإلنفاق عمى مشروعاتو، وأنشطتو، 
وتجييزاتو البحثية، واحتياجاتو التشغيمية، وبنيتو التحتية، فضبًل عن الميزانية المخصصة 

 افآت، وغيرىا.لورش العمل، والندوات، والمؤتمرات، والرواتب، والمك
تتم وفق الكراسي البحثية كما تيدف ىذه الوحدة إلى: التأكد من أن أوجو اإلنفاق عمى 

نظمة لممركز، وىي تقوم بإعداد قواعد الصرف المنصوص عمييا في البلئحة المالية المُ 
 تقاريرىا المالية، ورفعيا بصورة دورية إلى رئيس الجامعة مباشرة؛ بحيث تشمل ىذه التقارير:
يراداتو السنوية، كما تشمل موازنة بالمصروفات المتوقعة  كافة مصروفات الكرسي البحثي، وا 

 في العام القادم.
أعضاء؛ وىم:  أربعةوتتكون وحدة الشؤون المالية الكراسي البحثية في المركز من 

مدير الوحدة؛ وىو أحد أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في مجال االقتصاد في الجامعة، 
 من المتخصصين في مجال االقتصاد، والحسابات. ثبلثةاونو يع
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 ضابعًا: َصادز متٌٜٛ َسنص إداز٠  ايهساضٞ ايبشج١ٝ:

ُيمكن تمويل مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح في الجامعة من العديد من المصادر  
 المختمفة؛ مثل:

 لتمويل كراسييا البحثية. خصصات المالية التي ترصدىا الجامعةالمُ  .1
من مؤسسات القطاع الخاص،  ، والمساعدات الُمقدمةالمنح، والتبرعات، واليبات .0

 والييئات، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال األعمال، وأعضاء ىيئة التدريس، وغيرىا.
الكراسي البحثية في الجامعة، وأنشطتيا  ُتنتجياتسويق األبحاث التي  منالعائد الناتج  .0

 المختمفة إلى مؤسسات القطاع الخاص، والييئات المعنية مقابل دعميا.
تقديم المشورة الفنية لممؤسسات، والييئات المختمفة، وكذا العائد الناتج  منالعائد الناتج  .4

 إبرام االتفاقيات، وبروتوكوالت التعاون مع تمك المؤسسات. من
وورش العمل، وحقائب البرامج والمقاءات، عقد المؤتمرات، والندوات،  مناتج العائد الن .1

قميميًا، وعالميًا.   التدريبية، وتسويقيا محميًا، وا 
 ثآًَا: عٛاٌَ صتاح َسنص إداز٠ ايهساضٞ ايبشج١ٝ يف ادتاَع١:

نجاح مركز إدارة الكراسي البحثية في تحقيق أىدافو؛ فإنو البد من توافر  لضمان
 لعل من أىميا ما يأتي: مجموعة من العوامل

ستراتيجياتو، وخططو، وتشريعاتو،  .1 وضوح أىداف المركز، ورؤيتو، ورسالتو، وا 
جراءاتو، والئحتو التنظيمية، واختصاصات وحداتو، ومسؤوليات أعضائو، ومياميم  وا 

 . بدقة
كفاءة الموارد البشرية العاممة في المركز؛ سواء أكانت من الييكل اإلداري، أو من  .0

أعضاء الفرق البحثية، ومشرفي الكراسي البحثية، وأساتذتيا، وُحسن اختيارىم وفق 
المعايير المحددة، بعيدًا عن المجامبلت، والمحسوبية، مع ضرورة تفرغيم الجزئي، أو 

 نوطة بيم.الكمي إلنجاز الميام الم
توفير الُسبل الداعمة الستقطاب الباحثين المتميزين، والعقول المبتكرة، والعمماء  .0

المتخصصين لمعمل في الكراسي البحثية، وتمبية جميع متطمباتيم، وتوفير البيئة المحفزة 
 عمى البحث، واالبتكار.

 معة.ضرروة استقبلل المركز إداريًا، وماليًا، وتبعيتو المباشرة لرئيس الجا .4
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 لتفعيل الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص حددةالموضع مجموعة من الضوابط  .1
إلجراء البحوث العممية، والتعرف عمى احتياجات ىذه المؤسسات من األبحاث، 

 .واالبتكارات؛ حتى تقوم الجامعة بتوفيرىا
تشجيع مؤسسات القطاع الخاص عمى تمويل الكراسي البحثية في الجامعة، ودعم  .6

التي تتبلئم مع مجال عمميا؛ مقابل حوافز ضريبية معينة تحصل واالبتكارات البحوث، 
عمييا، وكذا مقابل استفادتيا من نتائج البحوث التي ُتنتجيا تمك الكراسي، وغيرىا من 

 المركز في الئحتة التنظيمية. االمتيازات االخرى التي ُيحددىا
وضوح إتفاقيات التعاون، والشراكة مع المؤسسات الداعمة؛ بما يضمن حقوق كبل  .2

 الطرفين.
 ، والمراكز البحثيةالتنسيق، والتعاون مع مراكز إدارة الكراسي البحثية في الجامعات .9

قميميًا، وعالمياً  األخرى  ، وتبادل الخبرات بينيم. محميًا، وا 
يئة الداخمية لمجامعة؛ مما يساعدىا عمى تبني المفاىيم الجديدة، ونشر الوعي تييئة الب .8

 بأىمية الكراسي البحثية، ودورىا في تطوير البحث العممي، ودعم االبتكارات.
 وجود نظام فعال لضمان الرقابة المالية الدقيقة عمى الكراسي البحثية. .12
كرين عمى المشاركة في الكراسي وضع نظام فعال لتحفيز الباحثين المتميزين، والمبت .11

 البحثية في الجامعة، مع إمكانية تفرغيم طوال مدة عمل الكرسي البحثي.
الكراسي البحثية في الجامعة؛ مما يساعد عمى جذب  ما ُتنتجووضع نظام فعال لتسويق  .10

 مؤسسات القطاع الخاص، ورجال األعمال في دعم المركز، وتمويمو.
والبيروقراطية، وتسييل إجراءات إنشاء الكراسي البحثية في تخفيف حدة الروتين،  .10

 الجامعة، وذلك بما ال ُيخل بالبلئحة الُمنظمة ليا.
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https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
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األردن: دار الراية لمنشر  -، عمانإدارة اإلبداع واالبتكارات(. و0210خيري، أسامة محمد ) .29
 .62والتوزيع، ص 

 -، عمانواالبتكار اإلداري في التنظيم والتنسيق اإلبداع(. و0214مسمم، عبداهلل محمد ) .20
 .148األردن: دار المعتز لمنشر والتوزيع، ص 

 .29-22، ص ص مرجع سابق(. و0210خيري، أسامة محمد ) .27
(. الوقف عمى الكراسي العممية في المساجد ودورىا في تفعيل و0212مباركي، نور الدين ) .38

مقدمة إلى ممتقى الوقف العممي وُسبل تفعيمو في ورقة بحثية العممية العممية في الجزائر، 
مارس، جامعة الشييد حمو لخضر بالوادي،  1-4، الذي ُعقد في الفترة من الحياة المعاصرة
 .110-110الجزائر ص ص 

 .19-12، ص ص مرجع سابق(، و0210العذل، حسين بن عبد الرحمن ) .38
، معيد البحوث تاريخ الكراسي العممية. (و0202وزارة التعميم العالي، جامعة الممك عبد العزيز ) .38

scientific-ar-https://raci.kau.edu.sa/Pages-واالستشارات، متاح عمى:  

chairs.aspx، ٍو.10/1/0202: ف 
، معيد البحوث والدراسات الكراسي العمميةدليل (. و0202وزارة التعميم العالي، جامعة الجوف ) .30

، متاح عمى: 3االستشارية والتدريب، ص 
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%

84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9

%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%

D9%84%D9%83%D8%B1D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%

%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%

84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf :ٍو.14/1/0202، ف 
64. Grant, K., & Drakich, J. (2011). When Women are Equal- the Canada 

Research Chair Experience, Canadian Journal of Higher Education, Vol. 

(41), No. (1), p. 62. 
65. The Minister of Innovation, Science and Economic Development (2016). 

Evaluation of the Canada Research Chairs Program - Final Report, Goss 

Glory INC, Management Consultants, ISBN: (978-0-660-05841-2), June, 

p. 9. 
66. National Research Foundation (8880). Framework & Funding Guide For 

the Department of Higher Education and Training Research Chairs in Post-

School Education and Training (PSET), Research Chairs & Centers of 

Excellence (RCCE), and Grants Management & Systems Administration 

(GMSA) May, p.3.   

https://raci.kau.edu.sa/Pages-ar-scientific-chairs.aspx
https://raci.kau.edu.sa/Pages-ar-scientific-chairs.aspx
https://raci.kau.edu.sa/Pages-ar-scientific-chairs.aspx
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
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67. National Research Foundation (2013). Guide for Applications - South 

African Research Chairs Initiative Chair in Science Communication, 

September, p. 4. 

دراسة احتياجات العمل الخيري السعودي من (. و0210المركز القومي لؤلبحاث، والدراسات) .30
دراسة مقدمة إلى وقف سعد، وعبد العزيز الموسى، الرياض، مكتبة الممك فيد  ،الكراسي البحثية

 .10-11ص ص   الوطنية،
دراسة نقدية لبرامج الكراسي  -(. حوكمة أنشطة البحوث العمميةو0211النودل، عمي عبد اهلل ) .37

ة ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر الرؤية المستقبميالبحثية في الجامعات السعودية كنموذج، 
مارس، تحت  11-11والذي ُعقد في الفترة من لمنيوض بالبحث العممي في الوطن العربي، 

 .061رعاية المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، وجامعة اليرموك،  ص 
 .019، مرجع سابق(. و1881المركز العربي لمتعميم والتنمية ) .98
 .018، ص المرجع السابق .98
 .1014جع سابق، ص (. مر و0218منصور، فيوال منير عبده ) .98
(. تطوير الكراسي البحثية بالجامعات السعودية في ضوء و0219الثبيتي، محمد بن عثمان ) .90

(، ص 1، العدد )مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تبوكمؤشرات اقتصاد المعرفة، 
11. 

البلئحة المنظمة لمكراسي العممية بجامعة (. و0228وزارة التعميم العالي، جامعة الممك فيصل ) .91
، متاح عمى: 4، إدارة التبادل والتعاون المعرفي،  ص الممك فيصل

https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/knowledgeExchange/Docume

nts/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A

7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf :ٍف ،

 و.14/1/0202
كراسي الحسبة نموذجًا،  -عمى الكراسي العممية الوقف(. و0211المييدب، خالد بن ىدوب ) .92

"، الذي ُعقد في الفترة ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر "أثر الوقف اإلسبلمي في النيضة العممية
 .1مايو، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، ص  41-1من 

اسي العممية بجامعة البلئحة المنظمة لمكر (. و0218وزارة التعميم العالي،  جامعة الطائف ) .93
،           متاح عمى:  1عمادة البحث العممي، ص الطائف، 

-8df6-4b90-8ac6-https://www.tu.edu.sa/Attachments/691efd77

b9f97a3c8ee1_.pdf :ٍو.11/1/0202، ف 
 

https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/knowledgeExchange/Documents/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/knowledgeExchange/Documents/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/knowledgeExchange/Documents/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/knowledgeExchange/Documents/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://www.tu.edu.sa/Attachments/691efd77-8ac6-4b90-8df6-b9f97a3c8ee1_.pdf
https://www.tu.edu.sa/Attachments/691efd77-8ac6-4b90-8df6-b9f97a3c8ee1_.pdf
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(. استثمار مخرجات البحث العممي بالجامعات في و0219إسماعيل، حنان إسماعيل أحمد ) .99
ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العممي السنوي الخامس صيغ مقترحة،  -مجتمع المعرفة

 ،نظم التعميم ومجتمع المعرفة –والعشرين لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية 
 .124يناير، جامعة عين شمس،             ص  11-11المنعقد في الفترة من 

ورقة (. تجربة ممولي كراسي البحث، وتطمعاتيم من مخرجاتيا، و0210الفوزان، طارق ) .90
التجربة المحمية في  -بحثية مقدمة إلى ندوة كراسي البحث في المممكة العربية السعودية

إبريل، جامعة اإلمام محمد بن  19-16دت في الفترة من الذي ُعقضوء الخبرات الدولية، 
 .66-61سعود اإلسبلمية، عمادة البحث العممي، الرياض، ص ص 

 ُيمكن الرجوع إلى: .97
، ص ص مرجع سابق  (.و0228البلئحة المنظمة لمكراسي العممية بجامعة الممك فيصل ) -

1-3. 
 .1، ص مرجع سابق(. و0218البلئحة المنظمة لمكراسي العممية بجامعة الطائف ) -
، برنامج كراسي البحث(. و0202وزارة التعميم العالي، جامعة محمد بن سعود اإلسبلمية ) -

وكالة العمادة لكراسي البحث، متاح عمى: 
src/profile/Pages/default.aspxhttps://units.imamu.edu.sa/rchairs/g ،

 و.11/1/0202فٍ: 
80. The Minister of Innovation, Science and Economic Development (2016). 

Op.Cit,                pp. 9-10. 

81. National Research Foundation (2012). Five Year Review of the South 

African Research Chairs Initiative (SARChI), National Development Plan: 

Vision 2030, National Planning Commission, September, p. 4. 
82. Sokonia University of Agriculture (2018). Revised Operational Policy and 

Procedures on Establishing Professorial Research Chairs, The Directorate 

of Postgraduate Studies, Research, Technology Transfer and 

Consultancies, Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania, 

June, 2 
th 

Edition,  pp. 4-5. 
 ُيمكن الرجوع إلى: .00

 .96(. مرجع سابق، ص و0219الثبيتي، محمد بن عثمان ) -
- Humphreys, R., & Al Aqeeli, N. (2012). Research Chairs – The Saudi 

Experience in the Light of International Experience, Saudi Journal of 

Higher Education, Ministry of Education&  Center for Research and 

Studies in Higher Education, No. (8), December, p. 22. 
84. National Research Foundation (2018). Framework & Funding Guide for 

the DST-NRF/SAIMI - Operation Phakisa Research Chair in Petroleum 

https://units.imamu.edu.sa/rchairs/gsrc/profile/Pages/default.aspx
https://units.imamu.edu.sa/rchairs/gsrc/profile/Pages/default.aspx
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Geoscience and Engineering, Research Chairs & Centers of Excellence 

(RCCE), and Grants Management & Systems Administration (GMSA), 

May, p. 7. 

85. National Research Foundation (2018). Framework & Funding Guide for 

Co-Funded DST-NRF (SARChI) Chairs, Research Chairs & Centers of 

Excellence (RCCE), and Grants Management & Systems 

Administration (GMSA), May,                        pp. 10. 

86. Zha, Qiang (2013). Canada’s “Thousand Talent Program”- How Canada 

Research Chair Program Attracts Chinese Academics, Research Reports, 24 

October, p. 2. 

 .060 ص، مرجع سابق(. و0211النودل، عمي عبد اهلل ) .09

 .282-286 ص ص، مرجع سابق(. و0219المالكي، مريم عبداهلل عمي ) .00

(. تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية، والقطاع و0212أحمد حسن ) محمد، ماىر .07
الخاص في ضوء خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة، المجمة الدولية لمبحوث التربوية، 

 . 012-016(،  يونيو، ص ص 0(، العدد )41جامعة اإلمارات، المجمد )

ورقة بحثية مقدمة إلى ي كراسي البحث، (. تطمعات ممولو0210بن غنيم، سعد بن عبد اهلل ) .78
التجربة المحمية في ضوء الخبرات الدولية،  -ندوة كراسي البحث في المممكة العربية السعودية

إبريل، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، عمادة  19-16الذي ُعقدت في الفترة من 
 .41-44البحث العممي، الرياض، ص ص 

 .60-61، ص ص مرجع سابق(. و0210المركز القومي لؤلبحاث والدراسات ) .78

 .1، ص مرجع سابق(. و0218البلئحة المنظمة لمكراسي العممية بجامعة الطائف ) .78

تحسين إدارة الكراسي البحثية في المممكة العربية  (.و0211التويجري، فاطمة بنت عبد العزيز ) .70
الصادرة  مجمة التربية المقارنة والدولية، ية والعالمية، السعودية  عمى ضوء بعض الخبرات العرب

(، إبريل، ص 0(، العدد )1عن الجمعية المصرية لمتربية المقارنة، واإلدارة التعميمية، السنة )
000. 

 .1018، ص مرجع سابق(. و0218منصور، فيوال منير عبده ) .71

-1، ص ص مرجع سابق(. و0228فيصل )البلئحة المنظمة لمكراسي العممية بجامعة الممك  .72
1. 

96. Sokonia University of Agriculture (2018). Op.Cit, p.5. 

97. National Research Foundation (2011). Framework for Review of Proposals 

South Africa Research Chairs Initiative (SARChI), October, pp. 7-9. 

، وكالة البلئحة التنظيمية لمكراسي البحثية(. و0216التعميم العالي، جامعة الممك سعود ) وزارة .70
 ، متاح عمى: 12-16عمادة البحث العممي لمكراسي البحثية، ص ص 



 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

- 4114 - 

 
su.edu.sa/sites/chairs.ksu.edu.sa/files/attach/regulations_0https://chairs.k

.pdf :ٍو.11/1/0202، ف 
 .8، ص مرجع سابق(. و0218البلئحة المنظمة لمكراسي البحثية بجامعة الطائف، ) .77

100. The Minister of Innovation, Science and Economic Development (2016). 

Op.Cit,   pp. 39-40. 
101. Sokonia University of Agriculture (2018). Op.Cit, p.5. 

  ُيمكن الرجوع إلى: .888
 .10، ص مرجع سابق(. و0218البلئحة المنظمة لمكراسي العممية بجامعة الطائف ) -
 .6، ص مرجع سابق(. و0228البلئحة المنظمة لمكراسي العممية بجامعة الممك فيصل )  -

- Sokonia University of Agriculture (2018). Op.Cit, pp. 6-7. 
 .02، ص ص مرجع سابق(، و0210العذل، حسين بن عبد الرحمن ) .880
البلئحة المنظمة (. و0210سممان بن عبد العزيز )الممك جامعة  وزارة التعميم العالي، .881

، متاح عمى: 12، ص لكراسي البحث
https://rcu.psau.edu.sa/sites/default/files/field/file/%D8%A7%D9%84

D9%85%%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%

D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9.pdf :ٍو.11/1/0202، ف 
105. Sokonia University of Agriculture (2018). Op.Cit, p.7. 

الريادة  -(. برنامج كراسي البحث في جامعة محمد بن سعود اإلسبلميةو0210الودغان، محمد ) .883
 -ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة كراسي البحث في المممكة العربية السعوديةفي التنظيم والتقويم، 

إبريل، جامعة  19-16الذي ُعقدت في الفترة من التجربة المحمية في ضوء الخبرات الدولية، 
 .101-101اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، عمادة البحث العممي، الرياض، ص ص 

-02، ص ص مرجع سابق(. و0216بجامعة الممك سعود )البلئحة التنظيمية لمكراسي البحثية  .889

09. 
(. التكامل بين التعميم العالي، والتعميم قبل العالي لتنمية و0220محمد، مصطفى عبد السميع ) .880

ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر التاسع لموزراء، والمسؤولين عن التعميم العالي، اإلبداع واالبتكار، 
ديسمبر، المنظمة العربية  41-41، والذي ُعقد في الفترة من ربيوالبحث العممي في الوطن الع

 .141لمتربية، والعموم، والثقافة، دمشق، ص 
109. Souleh, S. (2014). The Impact of Human Capital Management on the 

Innovativeness of Research Center - The Case of Scientific Research Centers 

in Algeria, International Journal of Business and Management, Vol. II (4), 

p.88. 

https://chairs.ksu.edu.sa/sites/chairs.ksu.edu.sa/files/attach/regulations_0.pdf
https://chairs.ksu.edu.sa/sites/chairs.ksu.edu.sa/files/attach/regulations_0.pdf
https://rcu.psau.edu.sa/sites/default/files/field/file/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9.pdf
https://rcu.psau.edu.sa/sites/default/files/field/file/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9.pdf
https://rcu.psau.edu.sa/sites/default/files/field/file/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9.pdf
https://rcu.psau.edu.sa/sites/default/files/field/file/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9.pdf


 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

- 4111 - 

(. دور رأس المال المعرفي في تحقيق االبتكار لدى عمداء الكميات و0210عمر، حسن الشيخ ) .888
المجمد  مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات االقتصادية، واإلدارية بغزة،في الجامعات السورية، 

 .069(، يونيو،                     ص 1(، العدد )14)
 –(. عبلقة متغيرات بيئة العمل باالبتكار و0224المعشر، زياد يوسف، وعمي، صباح حميد ) .888

سمسمة العموم  -مجمة البحوث، والدراساتدراسة ميدانية في بعض الشركات الصناعية األردنية، 
 .11(، ص 0(، العدد )18جامعة مؤتة، المجمد ) اإلنسانية واالجتماعية،

112. Awais, S., & Ameen, K. (2019).The Current Innovation Status of 

University libraries in Pakistan, Library Management, Emerald Group 

Publishing Limited, ISSN: (0143-5124), doi: (10.1108/LM-11-2017-

0125), Vol. (40), No. (3/4), p. 179. 

(. مبادئ وتصنيفات اإلبداع واالبتكار، وأىميتيا لمنظومة االعمال و0216ىمسو، محمد ) .880
 .094(، ديسمبر، ص 6، العدد )مجمة العموم اإلنسانيةالمعاصرة، 

طريق اإلدارة نحو االبتكار  -(. استراتيجيات االبتكارو0210رفاعي، محمود عبد العزيز ) .881
ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العممي األول "دعم وتنمية المشروعات الصغيرة"،  الجذري،

 .3مارس، كمية التجارة، جامعة عين شمس، ص  41-44والذي ُعقد في الفترة من 
115. Ventura, R., & Quera, M. (2020).The Role of Institutions in Achieving 

Radical Innovation, Marketing Intelligence & Planning, Emerald Group 

Publishing Limited, ISSN: (0263-4503), doi: (10.1108/MIP-01-2019-

0050), Vol. (38), No. (3),                   p. 314. 

(. دور االبتكار في تطوير أداء العاممين في جامعة و0202خريسات، آمنو محمد إبراىيم ) .883
، مركز البحوث وتطوير الموارد البشرية، العدد لمبحوث والدراساتمجمة رماح بمقاء التطبيقية، 

 .14(، مارس، ص 41)
(. االبتكار واإلبداع في ظل جدلية العبلقة بين الجامعة و0216الكر، محمد، وطميبي، خيره ) .889

، كمية العموم االجتماعية، واإلنسانية، جامعة زيان مجمة أنسنة لمبحوث والدراساتوالصناعة، 
 .080ص (، يونيو، 4(، العدد )1لجمفة، المجمد )عاشور با

 . 141، ص مرجع سابق (.و0220محمد، مصطفى عبد السميع ) .880
معجم مصطمحات التربية لفظًا (. و0224فميو، فاروق عبده، والزكي، أحمد عبد الفتاح ) .887

صطبلحاً   .43، اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة، والنشر، ص وا 
الرياض: دار مبادئ اإلبداع، (. و0224والعدلوني، محمد أكرم ) السويدان، طارق محمد، .888

 .41، ص 3قرطبة لمنشر، والتوزيع، ط 
 .141، ص مرجع سابق(. و0220محمد، مصطفى عبد السميع ) .888



 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

- 4113 - 

 .19، ص مرجع سابق(. و0224السويدان، طارق محمد، والعدلوني، محمد أكرم ) .888
، المفاىيم، والخصائص، والتجارب الحديثة -االبتكار إدارة(. و2015نجم، عبود نجم ) .880

 .11األردن: دار وائل لمنشر، ص  -عمان
ورقة (. االبتكار في مجتمع المعرفة، و0220آغا، واثق رسول، وعبد الواحد، محمد نجيب )  .881

بحثية مقدمة إلى المؤتمر التاسع لموزراء، والمسؤولين عن التعميم العالي، والبحث العممي في 
ديسمبر، المنظمة العربية لمتربية، والعموم،  19-11، والذي ُعقد في الفترة من طن العربيالو 

 .096-091والثقافة، دمشق، ص ص 
125. Yeo, Benjamin (2018).Societal Impact of University Innovation, 

Management Research Review, Emerald Group Publishing Limited, 

ISSN: (2040-8269), doi: (10.1108/MRR-12-2017-0430), Vol. (41), No. 

(11), p. 1310. 

مدخل لتطوير دور الجامعة في بناء  -(. جامعة االبتكارو0211المطيري، فيصل بن فرج ) .883
 .806 ص(، يونيو، 41، العدد )مجمة كمية التربية بجامعة بورسعيداقتصاد المعرفة، 

127. Li, Wenjing, & et al. (2018). Organizational Innovation: The Role of 

leadership and Organizational Culture, International Journal of Public 

Leadership, Emerald Group Publishing Limited, ISSN: (2056-4929), doi: 

(10.1108/IJPL-06-2017-0026), Vol. (14), No. (1), p. 35. 

 .081ص ، مرجع سابق(. و0216، الكر، وطميبي، خيره )محمد .880

(. نظرية انتشار االبتكارات وتأثيرىا في تبني استخدام و0229المبرز، عبد اهلل بن إبراىيم ) .887
، دار غريب مجمة دراسات عربية في المكتبات وعمم المعموماتاإلنترنت لؤلغراض األكاديمية، 

 .020-021(، سبتمبر، ص ص 0العدد )(، 10لمطباعة والنشر والتوزيع، المجمد )

 .840-840، ص ص مرجع سابق(. و0211المطيري، فيصل بن فرج ) .808

131. Marques, H., & et al. (2019). University Entrepreneurship in Brazil  

Panorama of the Technological Innovation Centers of Universities, 

World Journal of Entrepreneurship, Management, and Sustainable 

Development, Emerald Group Publishing Limited, ISSN: (2042-5961), 

doi: (10.1108/WJEMSD-10-2018-0091), Vol. (15), No. (2), p. 150. 

132. Al-Jayyousi, O., & et al. (2019). Entrepreneurial University and 

Organizational Innovation: The Case of Arabian Gulf University, 

Bahrain, Management and Administration of Higher Education 

Institutions in Times of Change, chapter (9), ISBN: (978-1-78973-628-

1), doi: (10.1108/978-1-78973-627-420191008), p. 120. 

 .022، ص مرجع سابق(. و0229المبرز، عبد اهلل بن إبراىيم ) .800



 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

- 4111 - 

(. معوقات اإلبداع واالبتكار في البحث العممي و0229البنا، عزة مختار إبراىيم عبد الرحمن ) .801
-100(، ص ص 40رابطة الجامعات اإلسبلمية، العدد )مجمة الجامعة اإلسبلمية، الجامعي، 

104. 

دور االبتكار التكنولوجي في تحسين أداء  (.و0216مباركي، سامي، وقريشي، محمد ) .802
المؤسسات االقتصادية، مجمة العموم اإلنسانية، جامعة محمد بن خيضر بسكره، يونيو، العدد 

 .428-429(، ص ص 44)

 .844-840، ص ص مرجع سابق(. و0211المطيري، فيصل بن فرج ) .803

(. مؤشرات إدارة االبتكار في الجامعات الفمسطينية، و0216المجيد )عساف، محمود عبد  .809
(، 4(، العدد )12، جامعة جرش، المجمد )مجمة جرش لمبحوث والدراساتوُسبل تفعيميا، 

 .001ص 

 .844، ص مرجع سابق(. و0211المطيري، فيصل بن فرج ) .800

(. و0218معرفة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لم .807
، دبي، اإلمارات العربية المتحدة: مكتبة الغرير لمطباعة و0218مؤشر المعرفة العالمي 

 .4والنشر، ص 

 .018المرجع السابق، ص  .818

(. و0212برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة ) .818
، دبي، اإلمارات العربية المتحدة: مكتبة الغرير لمطباعة و0212مؤشر المعرفة العالمي 

 .011والنشر، ص 

(. و0219برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة ) .818
، دبي، اإلمارات العربية المتحدة: مكتبة الغرير لمطباعة و0219مؤشر المعرفة العالمي 

 .016والنشر، ص 

 . 018، ص مرجع سابق(. و0218عالمي )مؤشر المعرفة ال .810

144. Cornell University & INSEAT & and WIPO (2019). The Global 

Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives- The Future of Medical 

Innovation, Editors: Dutta, S., & Lanvin, B., and Vincent, S., Geneva.  

145. Ibid. 

146. Cornell University & INSEAT & and WIPO (2017). The Global 

Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, Editors: Dutta, S., 

& Lanvin, B., and Vincent, S., Geneva. Cornell University & INSEAT & 

and WIPO (2017), p. 219. 



 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

- 4111 - 

147. Cornell University & INSEAT & and WIPO (2018). The Global 

Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation, Editors: 

Dutta, S., & Lanvin, B., and Vincent, S., Geneva, p. 251.  

148. Cornell University & INSEAT & and WIPO (2019). Op.Cit, p. 252.    

149. Schwab, K. (Edit) (2019). The Global Competitiveness Report, Op.Cit. 

150. Ibid. 

151. Schwab, K. (Edit) (2018). The Global Competitiveness Report, World 

Economic Forum, Geneva, ISBN: (13: 978-92-95044-76-0), p. 882. 

152. Schwab, K. (Edit) (2019). The Global Competitiveness Report, Op.Cit. p. 

888. 

 .84-80ص ص ق، بمرجع سا، 1131رؤية مصر  -استراتيجية التنمية المستدامة .820

 .86-81، ص ص المرجع السابق .821


